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ΤΗΕ  ρΓ656ηί  νοίαηιε  εοηιρίείεδ  Λε  ηιαηιιαΐ  εάίίίοη  οί  Ιηε  ΟαΐΏΟπά^ε 
δερίιια^ίηΐ.  Τηε  Λνοιτίν  \ναδ  εοηιιτιεηεεά  ίη  1883  >  *ηε  ̂ Γ5ί:  νοίιιπιε 

αρρεαί'εά  ίη  1887,  ίηε  δεεοηά  ίη  1891.  Ι^ϊίΐΐε  ίδ  ηεεάεά  ογ  νναγ  οί  ρΓείαεε 
ίο  Ιηίδ  Ιαδί  ίηδίαΐτηεηί  οί  α  1οη£  ίαδίζ,  Τηε  §εηει-α1  ρπηείρίεδ  ιαροη  \νηίεη 
ίηε  εάίίίοη  ίδ  οαδεά  ννεΓε  δίαίεά  ίη  ίηε  ρΓείαεε  Ιο  ίηε  ίίΓδί  νοίηηιε,  αηά  ΐ>οίη 
ίηε  ε&ΓΐίεΓ  νοίυηιεδ  ηανε  ΐ>εεη  αεεοηιραηίεά  \>γ  δοηιε  αεεουηί  οί  Ιηε  Μ85. 
ιΐδεά  ίη  ΐηε  ρΓεραΓαίίοη  οί  ίηε  Ιεχί  αηά  ηοίεδ.  Ιί  τεηιαίηδ  οηΐγ  Ιο  αάά  ρ&Γ- 
ΙϊαιΙαΓδ  Γε1αίίη§  ΐο  ίΐιε  νοίιιπιε  \νηίεη  ίδ  ηο\ν  ίη  Ιηε  Γεαάει-'δ  ηαηάδ. 

Τηε  §Γεαί  ν&ΐίοαη  Μ8.,  ννηοδε  Ιεχί  αηά  ΟΓάει-  \νε  ηανε  §εηεΓα11γ  ίοΐ- 
1ο\νεά,  εηάδ  λνίίη  ΐηε  ΡΓορηείδ.  Ρογ  ΐηε  Βοοίίδ  οί  ΐηε  Μαεεαοεεδ  \νε  ηανε 
οεεη  εοπιρείΐεά  ίο  Ιοοίί  εΙδεννηεΓε,  αηά  δίηεε  ίηε  €οάεχ  Αΐεχαηάπηιΐδ  ίδ  ιΗε 
οηΐγ  εαι-1γ  υηείαΐ  \ν1ιίεη  εοηίαίηδ  ίηεπι  αΐΐ,  Ιηε  Ιεχί  οί  ίηαί  Μ5.  ηαδ  οεεη 
αάορίεά  ίηΓοη^ΙιουΙ: 1 ;  ίη  ίηε  ηοίεδ  Ιο  ίηεδε  Βοοίίδ  ιίδε  ηαδ  βεεη  ηιαάε  οί 
ίηε  Οοάεχ  δίηαίίίειίδ  δο  ίαΓ  αδ  ϊί  ίδ  αναίΐαοίε,  αηά  οί  ίηε  ίηιροι-Ιαηί  α1ίηοιι§η 
Γείαίίνεΐγ  Ιαίε  (ϋοάεχ  νεηείιΐδ,  λνηίεη  ηαδ  οεεη  ηεννίγ  εοΐΐαίεά  ίοΓ  Ιηίδ 
ριίΓροδε. 

Ιη  ΐηε  ΡιτορηεΙδ  ίί  Ηαδ  οεεη  ροδδίοίε  Ιο  ετηρίογ,  ίη  αάάίίίοη  Ιο  Ιηε  §Γεαί 
εοάίοεδ  ΒΝΑ,  ίηε  Οοάεχ  ΜαΓεηαΙίαηηδ  (Ρ),  ίΐιε  Οοάεχ  Γεδοπρίιΐδ  ΟγρΙο- 
ίεΓΓαίεηδίδ  (Γ),  αηά  Ιηε  Όυοίίη  ίΓα§ηιεηίδ  οί  Ιδαίαη  (Ο),  αδ  ννεΐΐ  αδ  ίηοδε 
εάίίεά  ΐ>γ  ΤίδεΙιεηάοΓί  (Ζ).  Ιί  ίδ  \νε11  1αιο\νη  ίηαί  ίη  Όαηίεΐ  ίηε  Ιεχί  οί 
ίηε  ΕΧΧ.  ίδ  ρΓεδεΓνεά  ίη  οηε  Μδ.  οηΐγ,  α  εηι-δίνε,  αηά  ηοί  εαιτΙίεΓ  ίηαη 
ίηε  ηίηίη  οεηίιη-γ.  ΒείοΓε  ίηε  άαγδ  οί  ̂ ΐΌΐηε  Ιηε  ΟηιίΓεη  Ιιαά  εεαδεά  Ιο 
τεαά  ίηε  δερίυα^ίηί  οί  Όαηίεΐ,  ίίδ  γοοιπ  ηανίιΐ£  οεεη  ίϊΐΐεά  \)γ  Ιΐιε  νεΐ"δίοη 

1  ΑρίΐΓΐ  Γγοπι  Λβ  οοηνεηίεηοε  οί  ιΙίϊλ 3ΐΓ3η^επιεηΙ,  ΐΗε  ίοΐεοΐϊοη  ίδ  3ιΐίΐϊήεά  οη ΐΗε  \νΗο1ε  ΐΗε  οΗζίΓΗοιεΓ  οί  ιΗε  Α  ιεχί 
οί  ιΗε  Μ^οοαοεεδ.  Βυϊ  ιΗε  οοργ  \νΗΐο1ι 
ιΗε  δοπϋε  οί  Α  ίοΐΐοννδ  λνακ  κο  ς^ΓεΙεκδΙγ 
λνπΐΐεη  ΐΗαΐ  ίί  Ηλκ  οεεη  ίουηά  ηεοεδδαΓγ 
Ιο  &ά!πιίΐ  ά  οοηίίίάεΓΛοΙε  ηυπαοεΓ  οί  οογ- 

Γβεΐϊοαδ  ίΓοιτι  ιΗε  οίηεΓ  Μ85.;  αη(3  ίη  οηε 
ογ  1\νο  ϊηίϊΐαηςεδ  \νΗεΓε  ε11  ιΗε  Μ  88.  3Γε 
αϊ  ίαυίΐ,  &  ςοηϊεοΐιίΓε  Ηαδ  Βεεη  &11ο\νεά 
ίο  Ι3^ε  ά  ρΓονίδΐοηαΙ  ρΐαοε  ίη  ιηε  Ιεχί.  Ιη 
ε11  δΐιοΚ  ο&δεδ  ιΗε  ̂ ε^ε^ιε(1  Γεαα!ϊη§5  3Γε τεοοΓίΙεά  ίη  ιηε  ηοΐεκ. 

δ 
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αίΐΓίοαίεά  Ιο  Τηεοάοίίοη1.  Τηίδ  ίδ  ηοί  ίηε  ρΐαεε  Ιο  αίΐεηιρί  αη  εχρίαηαίίοη 
οί  ίηε  ίαεί,  ογ  Ιο  άίδειίδδ  ίηε  Γείαίίοη  οί  ίηε  ί\νο  νεΓδίοηδ  ίο  οηε  αηοίηεΓ  αηά 
ίο  ίηε  οπ§ίηα1.  Βιιί  δίηεε  ίηε  ρΓεδεηί  ΐδ  αη  εάίίίοη  οί  'ίηε  01(1  Τεδίαηιεηί 
ίη  ΟΓεεΙί  αεεοΓάίη§  ίο  ίηε  ΤΧΧ.,'  ίηε  ΤΧΧ.  νεΓδϊοη  ηαδ  βεεη  ΓεδίοΓεά  ίη 
Όαηίεΐ  ίο  ίηε  ρΐαεε  οΓ  ηοηουΓ,  \ν1ιϋδί  \νε  ηανε  ριαεεά  ορροδϊίε  ίο  ΐί  αί  εαοη 
ορεηϊη§  ίηε  νεΓδϊοη  οί  Τηεοάοίίοη,  ν^ηίεη,  αδ  ίηε  ΟΓεεΙζ  Όαηίεΐ  οί  ίηε 
ΟηιίΓοη  Βίοίε,  ιηιΐδί  α1\ναγδ  οε  ίηάίδρεηδαΜε  ίη  ίηε  δίιιάγ  οί  αηείεηί 
Οηπδίίαη  ΙϊίεΓαίιιι-ε  αδ  \νε11  αδ  ίοΓ  ίηε  ΙίίεΓαΓγ  ηίδίοΓγ  αηά  ίηε  οπίϊοίδπι  οί  ίηε 
Βοοίί.  Όαηίεΐ  ίδ  ηηίοΓίιιηαίεΙγ  \ναηίίη£  ίη  Ν  ;  οιιί  ΒΑί^,  Ιο^είηεΓ  λνίίη  Γ 

αηά  α  ηε\ν1γ  αοφίίι-εά  Βοάΐείαη  ίτα§πιεηί  (Δ)  οί  α  ροΓίΐοη  οί  ΒεΙ  αηά  ΐΐι; 
Όταξοη,  δυρρίγ  α  ίαΪΓ  αηιοιιηί  οί  ιιηείαΐ  αιιίηοπίγ  ίοΓ  ίηε  ίεχί  οί  Τηεοάοίίοη. 

Τηε  δερίηαξίηί  ίεχί  ηαδ  οεεη  άεπνεά  Γτοηι  Οοζζα'δ  ΐΓαηδεπρί  οί  ίηε  Οηί§ί 
Μ  δ. ;  οαί  ΐί  ηαδ  οεεη  Ιηου^ηί  άεδίΓαοΙε  ίο  ίο11ο\ν  Τίδοηεηάοι-Γδ  εχαηιρίε 
αηά  Ιο  §ίνε  αί  ίηε  ίοοί  οί  ίηε  ρα§ε  ίηε  Γεαάίη^δ  οί  ίηε  δγΓΟ-ηεχαρΙαπε 
νεΓδϊοη,  οιιγ  οηΐγ  οίηεΓ  αιιίηοπίγ.  Ρογ  ίηϊδ  ρηΓροδε  α  εοΐΐαίϊοη  οί  Οεήαηί'δ 
ρηοΙοΚίηο^ταρη  οί  Ιηε  δγπαε  Μδ.2  ηαδ  Βεεη  ιηαάε  ογ  Νοπηαη  ΜεΡεαη, 
Εδς.,  Ρείΐονν  οί  Οηπδί'δ  Οο11ε§ε,  \νηο  ηαδ  Ιάηάΐγ  δαρεηηίεηάεά  ίηε  ραδ- 
δα§ε  οί  ίίδ  Γεαάϊη^δ  ΙηΓοιι^η  ίΚε  ΡΓεδδ,  αηά  ηαδ  δΐιρρίίεα!  ίηε  εάΐίοι·  \νίίη 
α  άεδΟΓΪρίίοη  οί  ίΐιε  Μ  δ.,  ν^ηίεη  \νί11  οε  ίοιιηά  ϊη  ίηε  ρΓορεΓ  ρΐαεε. 

Αί  ίηε  εηά  οί  ίηε  νοίιιηιε  ίηε  τεαάεΓ  λλ^ϊΙΙ  ήηά  ίηε  Ρδαίιηδ  οί  δοΐοπιοη, 
α  οοοίί  λνηίεη,  Ιΐιοιιση  ηοί  αείνιαίΐγ  ίηείιιάεά  ίη  αηγ  1<;ηο%νη  ηηείαΐ  Μδ.,  αί 
οηε  ίίηιε  ίο11ο\νεά  ίηε  Νελν  Τεδίαηιεηί  ίη  ίηε  Οοάεχ  ΑΙεχαηάπηυδ,  ίδ  ίο 
οε  ίοαηά  ίη  δενεΓαΙ  εαΓδίνε  Μδδ.  οί  Ιηε  δαρίεηίίαΐ  Βοοίίδ,  αηά  ηαδ  δοηιε 
ρεεπΙίαΓ  εΐαίηΐδ  ίο  α  ρΐαεε  αί  ίηε  είοδε  οί  ίηε  ΟΓεεΙν  Οΐά  Τεδίαηιεηί.  Τηε 
ίεχί  ν/ε  ηανε  §ίνεη  ίδ  ίηαί  οί  α  ναίίεαη  Μδ.,  οί  λνηίεη  α  εοΐΐαίίοη  ηαδ 
οεεη  δΐιρρίίεά  ογ  ίηε  Ιαηάηεδδ  οί  Όγ  Ε.  ΚΙοδΙενηααηη,  οί  Κίεΐ3;  ίηε  ηοίεδ 
ίη  ίηίδ  εάίίίοη  εοηίαίη  ίηε  Γεαάίη§5  οί  ίΐιε  οίηεΓ  Μδδ.  οί  ίηεδε  Ρδαΐηΐδ 
εχαηιίηεά  ογ  ΡΓοίεδδΟΓ  Κγΐε  αηά  Όγ  Μ.  Κ.  Ταηιεδ,  λνηο  ηανε  §εηεΓθΐΐδ1γ 
ρΐαεεά  ίηείΓ  ραρεΓδ  αί  ίηε  άίδροδαΐ  οί  ίηε  εάίίοΓ  ίοΓ  ίΐιίδ  ρηΓροδε.  ΑίίεΓ  ίΐιε 
Ρδαΐηΐδ  οί  δοΐοηιοη  λνε  ηανε  ρπηίεά  Ιΐιε  Οαηίίείεδ,  αδ  ίηεγ  αυε  ίοιιηά  αί 
ίηε  εηά  οί  ίηε  ΡδαΙίεΓ  οί  Οοάεχ  Αΐεχαηάπηιΐδ,  \νίίΗ  ίΐιε  ναΓίοιίδ  ιεαάίη^δ  οί 

ίηε  ΎεΓοηα  αηά  Ζιιπεη  Μδδ.,  ίΐιε  ίοΓηιει-  ίνοπι  Βίαηείιίηί'δ  Ιι-αηδΟΓίρί, 
νεπήεά  ογ  α  ρει-δοηαΐ  εχαηιίηαΐίοη  οί  ίΐιε  Μδ.,  ίηε  ΙαίίεΓ  ίΐΌΐη  Τίδείιεη- 
άοΓί'δ  ίαοδίηιίΐε4.  δοηιε  ίηίεΓεδί  ννίΐΐ  οε  ίοιιηά  ίη  εοηιρανίησ  ιΗε  ίεχί  οί  ίΐιε 
Οΐά  Τεδίαηιεηί  Οαηίίείεδ  αδ  ίηεγ  αρρεαι-  ίη  Μδ.  ΡδαΙίεΓδ  λνίΐΐι  ίΐιαί  Λνΐιίοΐ^ 

1  ΗίεΓοη.  ρταβ/.  ίη  ΌαηϊβΙ.:  "Πΐιιά  ςυο- ςυε  ΙεοίοΓθΐη  αάιτιοηεο,  Βδηίείεπι  ηοη  ϊιιχΙςι 
1>ΧΧ.  ίηΙβΓρΓεΙεδ  εεά  ϊιιχΙε  ΤΗεοάοΐϊοηεπι 
εεοΙεδΪΗδ  Ιε^εΓβ."  0£.  ΑροΙ.  αά  Κηβιι.  \\.\ 
"εοοίεδϊ&β  ϊιιχία  Τΐιεοάοΐϊοηεπι  Ιε^ιιηί 
Ό&ηίείεπι.  Ε§ο  ςιιίά  ρεοοΕνί,  5Ϊ  εςοίεδί- 
αΓαιη  ίυάίοίυπι  δεςυυίιΐδ  5υιη?" 2  Α.  ΟεΓΪ&ηϊ :  ϋοάεχ  3}'νο-1ιεχαρΙανϊ$ 

Α7η^ο$ίαηη$  ρΐιοίο-ΐϊϋιο^ταρίήεΰ  οάϋηε (Μεάίοΐ.  1874)· 
3  Ρι-οίε55θΓ  Ο.  ν.  ΟεβΗαπΙι,  \νΗο  ίΐΓίΐ 

ύείεοίεά  ίΐιίδ  ίηιροηαηΐ  Ι\Ι8.  οΓ  ΐΗβ  Ρ*α1ην5 
οΓ  δοΐοηιοη,  Η»5  οοηΠεοηδΙγ  \ν3.ίνεά  Ηϊί 
π^Ηΐ  οί  ρποΓ  ριΐΰΗοαιίοη  ΐη  ΐΗε  ίηΐεΓ<;^ι^  οΓ ίΗΪ5  εάϊΐίοη. 

4  8εε  νοί.  π.  ρρ.  ίχ. — χϊ. 
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ίΗε/  ρΓεδεηί  ίη  ίΗε  Βοο1<δ  ίιτοηι  \ν!ιίο1ι  ίΗεγ  &τε  δενεΓαΙΙγ  άεπνεά.  ΤΗε 
Νελν  Τεδίαιηεηί  Οαηίίείεδ  αηά  ίΗε  ύμνος  έωθι.νό%  Ηανε  οεεη  αΐΐοννεά  Ιο 

Γείαίη  ίΗε  ρΐαεε  λνΗίεΗ  ί'Ηεγ  Ηοΐά  ίη  ίΗε  Ρδαΐίει-  οί  Οοάεχ  Α. 

\νε  ρΐΌοεεά  Ιο  §ίνε  δοπιε  αεεοιιηί  οί"  Μ88.  ηοί  ριενίοιίδΐγ  άεδεήοεά  αηοΐ 
•αδεά  ίη  ίΗε  αρραναίη$  οί  ίΗε  ρΓεδεηί  νοίιιηιε. 

ΟΟΌΕΧ  ΜΑΚΟΗΑΙ,ΙΑΝυδ,   ΝζΧ.  Οι.  2125· 
ΟοηΙ&ΐηβ  3.1  ρΓεδεηί  416  Ιεανεδ  οΓ  Ιηίη  νείΐυηι,  ιτΐ6Ε5ϋΓΪη§  ιι|χ7  ίηοηε§,  ννιϊΐΐβη 

ϊη  3Ϊη§1ε  οοΐυπιηδ  οί  29  Πηεδ,  εαοη  Ιίηε  οοη5Ϊ5ΐίη§  οί  24  Ιο  30  ΙεΙΙεΓδ.  Τηε  ήΓ5ΐ  12 
Ιε&νεδ,  ννηίεη  ννεΓε  ηοί  ραιΐ  οΓ  Ιηε  οπ§ίηΕΐ  Μ8.,  &Γε  οα:ιιρίεά!  Ι)γ(ι)  &η  εχίχαοί  ΓΐΌηι 
ίΗε  8γηορ5Ϊ5  ρπηίεά  ζπιοηξ  ίηε  λνοΛδ  οί"  δι  ΑΐΗαη&ϊΐυδ,  ΗεΓε  Ηΐΐπβυϋεά  Ιο 
Ευδεοϊϋδ;  (2)  εχίι-αοίδ  ίϊοπι  ίηε  Έΐνεδ  οΓ  ίηε  Ριτφηείδ'  ννηίοη  αρρεΕΓ  ϊη  ιηε 
εαϋίίοηδ  οΓ  ΕρίρΗ&ηήΐδ.  Τηε  ΡΐΌρΗείδ  Γο11ο\ν  ίη  ίηε  ή>δΙ  ΥΐΆϊΐά,  3.ηά  ίη  ίηε  ΟΓάεΓ  οΓ 
Οοά.  Β  (ί.ε.  ιηε  οΓοΙετ  ίη  ννηίοη  ίΗεγ  ίσε  ρπηίεά!  ϊη  Ιηε  ρΓεδεηί  εάίΐίοη). 

Ιη  ίίδ  0ΓΪ§ίη3.1  Γογπι  ίηε  Μδ.  Λνίΐδ  ΛνίΐΗοηΙ  ΐηΙεΓίίηεΕΓ  ογ  ηι&Γ§ίηα1  ΕίΜϊΐίοηδ, 
εχοερί  ά  ίε\ν  οοιτεοΐίοηδ  ογ  ίΗε  άίονίΗοία,  &ηά  Ιηε  Ηεχαρίαπο  πιπι-ΐνδ  ϊηδεΓίεά  ίη  ίί» 
ίεχί.    ΝεϊΐηεΓ  0Γε3ίηίη£δ  πογ  Σΐοοεηίδ  δεεηι  Ιο  η&νε  Βεεη  αο!(1εό  ογ  ίηε  ίίΓδΙ  Η&ηά. 

Τηίδ  Μ8.  \ν£5  ννπΐΐεη  ίη  Ε^γρί,  ζηά,  ίη  ίΗε  ,ΙικΙ^επιεηΙ  οΓ  Οεπ^ηί,  ηοί  Ι&ΙεΓ 
ΐΗ^η  ίηβ  δίχίη  οεηίυΓγ.  Τηε  οπΗί-αοΐεΓδ  &Γε  δίπιρίε,  ήπη,  Β,ηά  ίτεε,  \νίίη  ιηε 
εχοερίίοη  οί  ε,  θ,  ο,  ο,  \νηίοη  &Γε  ηαιτονν,  &ίΐεΓ  Ιηε  ηΐΕηηεΓ  οί"  ίηε  ηεχΐ  οεηίιΐΓγ  ;  οιιί ΐηίδ  ρεοιιΐίίΐπΐγ  άοεδ  ηοί,  ΟεΓίαπί  Η&5  δΗεννη,  ίη  Λε  οαδε  οΓ  Σΐη  Ε§γρΐί&η  Μ  5. 
τεςιηΓε  ιΐδ  Ιο  αβδυηιε  3.  ΙαΙεΓ  οΐίΐΐε1. 

Τηε  ηϊδίΟΓγ  οΓ  ίηε  Μ5.  ίδ  οί  ηιαεΗ  ϊηίεΓεδΙ;.  Ιΐ  αρρεαΓδ  ίο  Ηανε  τεηιαίηεοί 
ίη  Ε§γρΙ  αηΐίΐ  αΛεΓ  Ιηε  ()ύι  εεηίηΓγ,  απά  3.11  ίΗε  αάάίΐΐοηδ  αηά  εοΓΓεοΙίοηδ  ίη 
υηείαΐ  νντίίίη^  αΓε  ΐ>γ  Ε^γρίίαη  ηαηάδ.  Γγοπι  Ε^γρί  ίί  ρ^δδεά  ίηίο  δοαίΗ 
Ιίαΐγ,  ρΓοοαΙ^Ιγ  οείοΓε  Ιΐιε  ΐ2ίη  εεηίιΐΓγ,  αηά  ΛεΓε  ίΗε  ραΐπδίίε  δεηοΐία  αηά 
α  Γε\ν  Γεααϋη^δ  ίηίηε  ίεχί  αηά  ηιαΓ§^η,  δίςηαΐίδεοί  1>γα  ρΓεϋηιίηαΓγ  "γρίάφβταϊ], 
δεεηι  Ιο  Η^νε  οεεη  αάάεά  ίη  εεηί.  χπι.  Γγοπί  8ουίη  Ιίαΐγ  ίί  \ναδ  εαπ·ίεά, 
ρεΓήαρδ  Υ>γ  δοπιε  ΝοΓηιαη  ογ  ΓΓεηεΙι  Ηαηά,  ίηίο  ΓΓαηοε,  \νΗεΓε  ίί:  ίοιιηά  α. 
ηοηιε  ίη  ίηε  Αοοεχ  οΓ  δί  ϋεηγδ,  ηε&Γ  Ραπδ.  \νΐιί1ε  ίη  Ιίαΐγ  ΐΐαε  εοάεχ  ηαά 
τεοείνεά  ν&ΓΪουδ  Εαίίη  ηοίεδ,  εηίεΗγ  τεηοΙεΓίη^δ  ίτοηι  Ιηε  νπΐ^αίε  &ηά  οίηεΓ 
εΐιιείάαίίοηδ  οί  ΙΗε  ΟΓεεΙί  Ιεχί ;  αηά  Ιηίδ  ρΓοεεδδ  οί  αηηοΐαίίοη  ίη  ΕαΙίη  \ν&δ 
ε&Γπεό!  οη  αίΐεΓ  ίίδ  ατΗναΙ  ίη  ΓΓαηεε.  Ιη  ίηε  ιόίη  εεηίηΓγ  ίΗε  οοοΐ^  ραδδεά 
οιιΐ  οί  ΙΗε  ροδδεδδίοη  οί  ίΗε  ηιοη1<5  οί  81  Όεηγδ  αηά  ϋεεαηιε  Ιηε  ρΓορεΓίγ 
ίΪΓδΙ  οί  ΚεηαΙιΐδ  ΜαΓεΙιαΙιΐδ  ΒοίδπιοΓαειίδ 2,  αίΐεΓ  \ν1ιοηι  ίί  ίδ  δίίΐΐ  ηαηιεοί;  αηά 
δΐι1)δεφΐεηί1γ  οί  ΟαΓόΙίηαΙ  ΕΓαηςοίδ  ΚοεηείοιιεαπΜ,  Ιο  \νηοηι  ίί  Ιίείοη^εά 
αοοιιί  Α.η.  1636.    ΤΗε  Οακίίηαΐ  ρτεδεηΐεό!  ίί  Ιο  ίΗε  }εδηίί  Οο11ε§ε  οί 

1  Οεπαηί,  εοιηηι.  ρ.  36:  "ργο  ΗΐΙεπί  «, θ,  ο,  ο  Ίάιώ  ίηίΐίίΐ  ο^Ιοης^Γαιη  Γοηηίίπιηι 
ΓβρεΓΪΓε  6Η[  ίη  ηηΐί^ιιίκίιίηιίί  ρΣίργΓίδ  υί  ίη Ι1ι&<ίε   Μυ$εί  ΒπΙαηηίοί  εΐίαπι  οοοίεχ 
ΟορΙυκ  ΡΪ5ίΪ3  5ο/>/ιϊα,  ςυεπι  ΗγνεΓηπΐ  ΓεΓε 

5&βο.  νι.  άνλϊ,  ΙίςεΙ  οΓαί^ίοπ  Ιγρο  δαπρϋυΓΛε 
υΙδΙαΓ,  ίη  «,  θ,  ο,  ο,  Γοπηίδ  ΜΣίΓοηαΙίηηίΝ 
δΕίίδ  ρΓοχίηιε  αοοεοΐίΐ." 2  ΟΓ.  I.  ΟιΐΓίεπί  Ρτοοορίτιζ  ϊη  Είαίαιη, 
ρπιεΓ.  β. 

ί>2 



νϋί 

Οεπηοηί,  ηε3Γ  Ρ3Π5;  α  οεηίυτγ  3Ρ.ά  3  ΙιαΙΠαίετ,  \νηεη  Ιΐιβ  ίΓε3δηΓεδ  οί  ίηε 
(Γο11ε§ε  \νεΓε  άίδρεΓδεά,  ίηΐδ  Μ5.  \ν3δ  ρηπ;η3δεά  (1785)  °)7  Ρορε  Ρίχΐδ  VI. 
Γογ  ίηε  ναίίοαη  ΤϊθΓ3ΐ-γ,  \ν!ιει-ε  ΐί  ΐδ  δΐίΠ  ρΓεδειτνεά. 

Τηε  Οοάεχ  ΜαΓοΙιαϋαηιΐδ  1ΐ3δ  βεεη  ιΐδεά  πγ  ά  δυοοεδδϊοη  οί  δο1ιοΐ3Γδ  δϊηοε 

ίηε  οε§ίηηΐη§  οί  ΐΐιε  δενεηίεεηίη  εεηίηι-γ,  3ΐηοη§  \ν1ιοιη  \νεΓε  Μοπη  3ηά 
Μοηίί3ΐιοοη.  Ιί  \ναδ  εοΐΐαίεά  £ογ  ίηε  §Γε&1  \νθΓΐν  οί  Ηοίηιεδ  3ηά  Ρ3Γδοη>, 

αηά  ροΓίίοηδ  οί  ϊί  \νεΓε  εάίίεά  ογ  Τϊδοηεηάοι-ί  ΐη  ίηε  Μοηηηιεηία  5αα·αΎ. 
Υ)χ  Ρίεΐά  ιΐδεά  Γογ  ηΐδ  Ηεχα,ρΙα  (1875)  &^  Ιηε  ηιαίεπαΐδ  £ογ  ίηε  ρΓεδεηί3ίΐοη  οί 
ίίδ  Γεαάίηςδ  \νηΐοη  \νεΓε  ίηεη  3ν3ΐΐ3θ1ε,  αηά  5Π£§εδίεά  αηά  οίϊει-εά  Ιο  άείτ3γ 
3.  ρ3Γί  οί  ίηε  οοδί  οί  ζ.  ρηοΙο-1ΐΐηο§Ύ3ρη2.  υΐίΐιη3ίε1γ  3  ηεΐίοίγρε  οί  ίηε 
Μδ.  Λν&δ  ρηοϋδΐιεά  ϊη  1890  ιιηάεΓ  ίΐιε  δΐιρεηηίεηάεηοε  οί  Οοζζα,  3ηά  3 
ηιοηο§Γ3ρη  ιχροη  ίηε  Οοάεχ  ογ  Όγ  Αηίοηΐο  Οεπ&ηϊ,  Ννηϊοη  λνίΐΐ  Ιαΐνε  ϊίδ 
ρΐαεε  3ηιοη§  ίηε  εΐαδδΐεαΐ  λνοΛδ  οί  ΒϊοΗο&Ι  ραΙαεο^Γαρηγ,  νναδ  ΐδδΐιεά  δϊηιιιΐ- 
ίαηεοιίδΐγ  ογ  ίηε  ν&ίΐεαη  ΡΓεδδ3. 

Το  ΓεΙιιηι  ίο  ίηε  Μ5.  ΐίδείί.  Α  ίε\ν  οοπ:εοΐϊοηδ  ·\νηΐοη  3Γε  εοαεναί 
ννϊίη  ίηε  ητδί  Υι&ηά  ηιαγ  σε  Γεεο§ηίδεά  ίη  ίηε  ηεΐϊοίγρε  ογ  ίηε  νείαάνε 
ΙηίοΙίηεδδ  οί  ίηε  ΙείίεΓδ  3.5  ννεΐΐ  35  ογ  ίηείΓ  ίοπη;  ίηεδε  3Γε  άεηοίεά  ίη 
ΐηίδ  νοίυηιε  ογ  ΟίηεΓ  εοιτεείΐσηδ  ίη  ππηυΐε  ιιηοΐ3ΐ  εη3Γ30ίεΓ5,  λνπίϊεη 
βγ  ν3ποιΐδ  η3ηάδ  αηά  αί  άίίϊεΓεηί  ρεποάδ,  3Γε  ρΐ3οεά  ιιηάεΓ  ίηε  εοιηιηοη 
δγιηοοΐ  Ο3· ;  3ηά  ίηε  δ3ηιε  δγηαοοΐ  ηαδ  οεεη  ιΐδεά  Ιο  ΓερΓεδεηί  Ιηε  εορίοιίδ 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ  3ηηοί3ίϊοηδ  ίΓαηδΟΓίϋεά  ίιτοΓη  3  Ηεχ3ρΐ3πο  Μ8.  ογ  3  1ΐ3ηά  ηοί 
ιηνιοη  ΐ3ίεΓ  Ιΐΐ3η  ΐΚε  ΟΓΪ^ΐηαΙ  δΟΓίοε.  Τηίδ  1ΐ3ηά  1ΐ3δ  3ΐδο  ϊηδεΓίεά  1>είοι·ε 
Ιδ3Ϊ3η  3ηά  Εζε^ϊεΐ  ίννο  ΐηιροΓίαηΙ:  ηοίεδ  ενΐάεηίΐγ  οορϊεά  ίΓοηι  Ιηε  Μδ. 
\νηίοη  δηρρϋεά  ίηε  Ηεχ3ρΐ3πο  3άάΐίίοηδ4;  3ηά  ίο  ίί  ΐδ  3ΐδθ  άαε  ίηε  Λνπίΐη§ 

1  νοί.  ϊχ.  ρρ.  227  ίί.  (1870).  4  Τ1ΐ656  ηοίεδ,  \ν!ιϊοΚ  [1ΐΓ0\ν  ιηυεΚ  1ϊ§1ιι 
2  0επ3.ηί,  ρ.  47 :  ̂ ιο°  ι"Γ0>  ΡϊβΜ...  οη  ΐΗο  ΗίδίοΓγ  Ι^οΐΐι  οΓ  ιΗε  Μ5.  αηά  οΓ  ιΗε 

ρΓ26(1ϊο&ηάιιπι  ς[αοά  οϊγολ  3.ηηιιηι  1875  Ρ>"ο  Ι^ΧΧ.,  (ΙεβεΓνε  α  ρΐ^ςβ  ΗεΓε.  Τΐιεγ  αΓβ  35 οοάϊοίδ  ΜεγοΗ^ΙΪεπϊ  εάίΐίοηε,  είυδ  ρΓείϋ  ίοΐΐοννδ :  (ι)  μετεληφθη  ο  ησαΐας  απο  ανη- 
ρεΓίίίδδΐιηιΐδ  ιιιάεχ,  3.ά  ιηε  5θπρ5ΐΙ  5ε  άϋ-  γράφου  |  του  αββα  α— ολιΐ'αριου  του  κοιι/ο- 
ΙυΓαπι  ϊΐ&Ηοαηιιη  Ιί^εΙΙαΓυπι  ςιΐϊΐΙιιΟΓ  πιϊΐ-  βιαρχου  \  εν  ω  καθϋπετακτο  ταύτα  |  μ«τβ- 
Ηα,  υΐ  Ιαηάειη  οοάεχ  ίηΙε§Γε  εοΙεΓεΙιΐΓ  ςυ3.  λτηφθη  ο  ησαΐας  εκ  των  κατά  τας  εκδο\σεις 
πιείίοπ  ΓΗΐίοηε  ίΐεΓΪ  ρθ55εΙ,  ρΗοίο-ΠΐΗο-  εξαπλων  αντεβΚηθη  δε  και  προς  |  έτερον  <:ί- 
ξτζρΥιΪΆ  ηεπιρε,  51  τεςίε  πιειτιϊηί."  απλούν  εχον  την  παρασημει\ωσιν  ταυτην 3  ΤΗε  νοίιιπιε  15  εηΐϊίΐεά,  ΡΓΟρΙιείΗηιιη  |  δίορθωνται  ακριβώς  πα|σαι  αι  εκδοσει? 
οοάεχ  θΓ3εουδ  ν&ΐϊοαηυδ  2125  |  ιιείυδί&ΐε  αντεβληθησαν  γαρ  προς  τε\τραπΚουν  η- 
υο,ΓΪεΐ&Ιε  Ιεείϊοηαπι  ηοΙ&ΐίοηίΐ3ΐΐ5  |  ιιηϊοαδ  σαϊαν  ετι  δε  και  προς  εξαπλουν  \  προς  του- 
αεςυε  εί  ίη.'ίϊ^ηίδ  |  Ηεΐίοίγρϊοε  εάίΐιΐδ  |  αυ-  τοις  και  τα  απο  της  αρχής  εως  του  |  όραμα- 
^ρίοε  |  Εεοηε  ΧΠΙ.  ΡοηΙ.  Μ3Χ.  |  οιΐΓ&ηΐε  |  τος  τυρού  ακριβεστερον  διορθωται  |  ευπορη- 
Ιοδερίιο  0οζζ3-1.υζϊ  Αβ^Ιε  ΒαδΠΪΕηο  |  5.  σαντες  γαρ  των  μέχρι  τελονί  τον  \  οράματος 
Κοπι.  εοοίεδί&ε  ιιϊοε^ϊΜϊοίΗεοΕΓίο  |  3θεε-  τυρού  τομών  εξηγητικων  |  έιβ  τον  ησαϊαν 
άΐί  οοπιπιεηΐΗΐίο  ογΪΙΪο&  |  ΑηΙ.  ΟεΓίαηί  Αιτι-  ωριγενους  και  ακριβώς  |  επιστησαντες  τη 
ΒΓΟδί&ηΕε  ΒϊΗΐοίΗ.  ρΓαείεοΐΐ  1 1  Κοπι&ε  |  ε  έννοια  καθ  ην  εξηγη\σατο  εκαστην  λεξιν 
ΙιϊΜίοΐΙιεοΕ  ναίΐθ3η&  |  &§εηίε  ρΗοΙο^ταρΗο  καθώς  οιοντ[ε  ην]  \  και  παν  αμφιβο\ον  κατα 
Ό&η&δϊ  |  Λΐοεοοί-ΧΧΧΧ.  ΤΗε  ΐϊΐΐε  οΓ  Οειϊ-  την  εκει[νου]  |  εννοιαν  διορθωσαμεθα  προς 
&ώ'ι'5  ιηοηο§Γ&ρ1ι  τυπδ :  Όε  εοάϊςε  Μ^γοΗη-  τουτοΐξ  σν\νεκριθη  η  των  εβδομηκοντα  εκ- Ιιάώο  |  δευ  |  ΫΕΐΐεαπο  ΟΓαεεο  2125  |  Ργο-  δοσις  \  και  προς  τα  ϋπο  ευσεβειου  εις  τον 
ρϊιεΙ&Γπηι  |  ρΗοΙοΙγρΪ03  3Πε  τερΓίΐεδεηΐΗΐο  |  ησαϊαν  |  ειρημενα  εν  οΐ5  διεφωνουν  της  εξη\- ςοπιηιεηΐ&ΐϊο  |  Αηίοηϋ  ΟεΓί&ηϊ  I  Ι^ΐΐϊΐϊοΐΐιβ-  γησεως  την  εννοιαν  ζητησαντες  και  |  προί 
οαε  ΑιηΙ)Γ05ΪΕηΣΐε  ρΓδβΓεοΐί  ||    Κοηιαβ  εχ  αυτήν  διορθωσαμεΐ'οι. ΗΗϊούιζΟΆ  ΥζύΟΆηΆ  |  αηηο  ΜΟςςςχς.  (2)  μετεΚηφθη  δε  απο  αντίγραφου  του  | 



IX 

\λ1ιϊο1ί  οονατδ  ίηε  ήτδί  12  Ιεανεδ  οί  ίΐιε  ρΓεδεηί  βοοίί.  ηαδ  οεεη  ιΐδεά  ίο 
ΓερΓ686ηΐ  ίηε  οιίΓδίνε  0Γεε1<  ηαηά  ογ  ηαηάδ  οί  ίηε  ΙηίΓίεεηίη  εεηίιίΓγ. 

Ιί  ηαδ  οεεη  ίηοιιςηί  οεδί  οη  ίηε  \νηο1ε  Ιο  αάηιίί  ίηίο  ίηε  ηοίεδ  οί"  ίηίδ 
νοίιιιηε  ίηε  λνηοίε  οί  ίηε  ηηείαΐ  \νπίίη§  ίη  Ρ,  ννίίη  ίηε  εχεερίίοη  οί  ίηε 
ραίπδίίε  ιηαίΙεΓ  αί  ίηε  οε§ίηηίη£  οί  ίηε  νοίιιιηε,  αηά  ίηε  ηιεπιοΓαηάα  οη 
Ιδαίαη  αηά  Εζεΐαεί  Ιο  \νηίεη  ΓείεΓεηεε  ηαδ  ̂ δί  οεεη  πιαάε.  Ιη  ίηε  Ηεχα- 

ρίαπο  ηοίεδ  ίηε  δγπΛοΙδ  α  ,  σ'  {συ),  θ'  (θε')  ΓερΓεδεηί  ίηε  Γεαάίη^δ  οί 
Αηιιίΐα,  δγηιπιαοηιΐδ  αηά  Τηεοάοίίοη  Γεδρεοίίνεΐγ ;  εοΐΐεοίίνεΐγ  ίηε  ίηΓεε 

νεΓδίοηδ  αΓε  άεδοποεά  αδ  οί  γ'  οτ  δίιηρίγ  γ',  πάντ&  (π),  ογ  οί  λοιποί;  ίηε 
Ιαδί  ίεπη  ίδ  αίδο  ηδεά  \νηεη  ί\νο  οί  ίηε  νεΓδίοηδ  α§Γεε  α^αίηδί  ίηε  ΙηητΙ.  Οί 

ο'  ΓηαΓίίδ  α  Ιηιε  δερίιια^ίηίαΐ  Γεαάίη§,  ννηει-ε  ίί  άήΤεΓδ  ίΓΟΓη  ίηε  ίεχί  οί  Ρ;1 
$  δίαηάδ  ίοΓ  Οπ§εη,  αηά  ίηε  Ηεχαρία  ίδ  οοοαδίοηαΐΐγ  ηιεηίίοηεά  αδ  τό 
έζασέλώον.  Τηε  Ηεχαρίαπε  δί^ηδ  εηιρίογεά  ίη  ίηε  Μδ.  αΓε  ίηε  αδίεπδ1<. 
(*),  ίηε  οοείιΐδ  (-),  αηά  ίηε  ?ηείοί?εΙη$.  Τηε  νιείούεΗιε  ηαδ  ηοί  οεεη  τερΓε- 
δεηίεά  ίη  ίηε  ηοίεδ  οί  ίηίδ  εάίίίοη,  αηά  Ιηε  οΒεΙί  ίη  ίηε  ρηοίο§Γαρη  οί 
ίηε  Μδ.  αΓε  οίίεη  δο  ίαίηί  αηά  άίΓΗοιιΙί  ίο  άείεεί  ίηαί  ίηείΓ  οεεαιτεηεε  ηαδ 

ηοί  οεεη,  ίί  ίδ  ίεαΓεά,  3.1  3.11  υηίίοηηΐγ  ηοίίεεά2.  Τηε  αδίεπδΐίδ  ίη  ίηε 
ΓηαΓ^ίηδ  οε1οη§  ίο  0? ;  ίηοδε  ίη  ίηε  ίεχί  ινεΓε  αάάεά  ογ  ίηε  δεποε  ογ  ογ  3. 
ηαηά  οοηίεπιροΓαΓγ  \νίίη  Ηίπι. 

Βγ  αη  εΙαοοΓαίε  εχαηιίηαίίοη  οί  α  ηαηίοεΓ  οί  ίεδί  ραδδα^εδ,  Οπαηί  ηα* 

δηε\νη  ίηαί  ίηε  οπ^ίηαΐ  ίεχί  οί  Ρ,  \νηίεη  α^Γεεδ  ΙαΓ^εΙν  ν>άίη  ίηαί  οί  €γγ'ή  οί 
Αΐεχαηάηα  αηά  οί  ίηε  Μεηιρηίίίε  νεΓδίοη,  ίδ  οη  ίηε  ννηοίε  Ε^γρίίαη,  αηά  οί 
ίηε  ίγρε  Λνηίοη,  αδ  \νε  ΙεαΓη  ίΓοιη  ̂ ιοπιε,  νναδ  ειίΓΓεηί  ίη  Ε§γρί,  ίηε 
Ηεδγεηίαη  τεοεηδίοη  οί  ίηε  ΕΧΧ.3 

ΟΟΌΕΧ  ΚΕδΟΚΙΡΤϋδ  Οκ,ΥΡΤΟΓΕΚΚΑΤΕΝδΙίί. 

ΤΗΪ5  Μδ.  Ϊ5  3.  ρ&Ηπιρ565ΐ;  οί  ίΗε  ΡΓορίιεΙδ  \νΗίοΚ  Η&ϋ  1οη§  Βεεη  ϊη  ίΗε  ροδδεδδΐοη 
οΓ       Β3.5Ϊ1ϊίΐη  Ηουδβ  οΓ  ΟτοΙΙά  ΐεττΆίΆ,  ηεΕΓ  ΡΓ3.5οα[ϊ 4.    ΤΗε  ςοοίεχ  ννΗεη  οοιηρίείε 

αββα  αποΚιναρίου  του  κοινοβίαρχου  εν  ω  | 
καθϋττβτακτο  ταύτα  μετβληφθη  α|πο  των 
κατά.  τας  εκδόσεις  ΐξαπλων  και  |  δωρθωθη 
απο  των  ωριγει/ουϊ  αυτού  Τΐ\τραπΚων  ατινα 
και  αντου  χειρι  διορθω^το  και  εσχολιογρα- 
φ-ητο·  οθΐν  ευσεβειος  εγω  |  τα  σχόλια  παρε- 
θηκα·  παμφιλος  και  ευσε|βειο?  διορθω- σαντο. 

1  ΤΗιΐ5  ομοίως  τοις  ο'  §εηεΓ&11γ  ίηςΙίοΗΐεδ ΙΗε  &§ΓεειτιεηΙ  οΓ  οηε  ογ  πιοΓε  οΓ  ΐΐιε  νετ- 
μοπκ  ννίιΗ  ιΗε  ΗεχΕρΙαΓΪο  Ιεχί  οΓ  ίΗε 
Ι^ΧΧ.,  &5  αβ&ϊηϋΐ  ιΗε  γϊγ.^Ι  Ηαη(1  οί  ιΗε 
οοάεχ.  ΤΗε  ίηΙεΓρΓεΙηΐίοη  οί  ιΗε  ΓηαΓ§ΐη,ι1 
ηοΐεκ  ίδ  οίίεη  α  ιτι&ηεΓ  οί  δοπιε  άζΥιο^γ, 
ΐΐηά  ιΗε  ρεΓρ1εχίιγ  οί  ιΗε  ϋΐυίΐεηί  ίδ  οοοα- 
8Ϊοη3ΐ1γ  ΊηοΓεΗίϊεά  ογ  ειτοτ^  ίη  ιΗε  ̂ ΙιςιοΗ- 
Γηεηΐ  οί  ιΗε  ηοΐεχ  ιο  ΙΗε  Ιεχί;  ί?εο  ̂ ε^^ηη^, 
ρρ.  13—15· 

2  Οεπαηί,  ρ.  ίο:  '-αηεηΐο5  Ι.ιπιεη  οοείί 

εΐ  30111Ο5  (1ε5ία!εΓ3.ηΙ;  οουΐοδ,  ςιιΐΕ  πίΐΐάε  ίη- 
ΙεΓθυΓη  βυ&ηαεηιηΐ,  ιιεί  ίη  πΐ£ΐΓ§ίηε  δοπρ- 
Ιιηα  δεποΓΪ  ΓεΓε  οθΓηυηΙιΐΓ...ρΓίηιιΐ5ίοΠΕ8ί.ε 
ΤίδΟΓιεηθοΓί  οοείοκ  Γείυΐίΐ  ίη  ραηίϋυ.<?  ςυα^ 
εάί<3ίΐ.  Ι^οοοκ  3ΐίο;5  ρΙηΓεδ  οοηΐυΐϊ,  εί  ρα&- 
δίπι  ςυίδςηε  ί^οίΐε  ςοηίεπτε  ροΙεΓΪΕ." 3  όεΓίαηί,  ρ.  ιο6.  Ρογ  ιΗε  τείεΓεηεε  Ιο 
^Γοιηε  δεε  ιΗε  ρΓείαοε  £ο  ιΗε  ΠΓί=ΐ  νοίαιηε 
οί  ΐΗίδ  εάίΐίοη,  ρ.  χ;  αηά  Γογ  α  άΐδουβδΐοη 
οί  ιΗε  Ηε5γοΗί&η  §Γοηρ  οί  Μ53.,  οοηιρ. 
Ο'οΓηίΠ,  Εζε&ϊεΙ,  ρ.  66  ή5". 4  ΤΗε  1ίθΓ3.Γγ  οί  Ογοϊιε  ΓεΓΓ&ΐα,  ννΗίοΗ νν&δ  ίοαηόεά  ίη  ιΗε  εΙενεηΐΗ  ρβηΙϋΓγ  ογ 
Νίΐηδ  οί  Κοδδαηο  ίη  Οαΐηοπα,  ίδ  τίοΗ  ίη 
Οεείί  Μδ8.,  οί  \νΗίοΗ  Ιηε  οοηνεηΐ  οεοΗηκ; 
Ά  Γ&πιοιίδ  ννοΓ^δΚορίλΙοηιίίΐυοοη,  ΡαΙαεοςτ. 
Οταεα.ρ.  113).  Μοδί  οί  ίΐδ  ΟΓεείί  Μ85. 
αΓε  ρΛΠηιρδεδ&δ.  ΟΓ.  Μ&ί,  5ρίεΐΙ.  Κονι.  ι. 
π.  ϋ.  ρ.  2  (οίΐεςΐ  ογ  ΚοοςΗί,  Οσάκα  Ο^ρ- 
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δεεηΐδ  Ιο  ήανβ  ίοιτηεά  54  ςπίΓεδ  οί  8  Ιεανεδ  εΕοη,  ΓηεΕ5υπη£,  ίο  .}υά£ε  Γγοπι  ε 
ρηοΐο§Γ3ρηεά  δρεάηιεη,  ιο|χ8ϊ  ϊηοηεδ;  ιηε  \νπΐϊη§\νΕ5  ίη  άοηοίε  οοΐυπαηδ  οί  25  Ιο 
28  Πηεδ,  εΕοη  Ηηε  οοηδϊδΐίη§  οί  13  Ιο  2ο  ΙεΙΙεΓδ ;  ιηε  πΐΕΓ£Ϊηδ  λνεΓε  οί  υηιιβιιαΐ 
ΟΓεΕάΐη.  ΤΗε  ηΕηά\νπΐίη§,  Εδ  δηε\νη  ίη  ιηε  δρεοΪΓηεη,  εχηίοΐΐδ  Λε  δ1ορίη§  αηααΐδ 
\νηΐοη  &Γε  οΙίΕΓΕΟΙεπδΐίο  οί  Λε  εϊ^ηΛ  Εηά  ηίηΐη  οεηΐυπεδ.  ΙηίιΪΕΐ  ΙεΙΙεΓδ  οίΐεη  ίαΐΐ 
ουίδϊάε  Λε  ςοΐυπιη,  Εηά  ΕΓε  οοίοιητεά;  εοηίΓΕΟΐίοηδ  Εηά  ΕΟΟΓενΪΕΐίοηδ,  δΐιοη  3.5  κ, 
τ,  μ,  ΕρρεΕΓ  ει  Λε  εηά  οί  Λε  Πηεδ ;  Λε  γοπ§Η  0Γε&ΐηϊη§  οοουΓδ  ίΓεφίεηΐΙγ,  Ηυΐ 
ΕοοεηΙδ  ρ-κϊιηα  ιηαηιι  ΕΓε  ΓΕΓε. 

λΎίίη  ίίιε  εχεερίίοη  οί  ε  ίε\ν  ίτΕ§ηιεηΙδ  λνηίεη  ηΕνε  οεεη  οΙίδεονεΓεά  ϊη 
οίηεΓ  ρΕίίηιρδεδί  Μδδ.  οε1οη§ίη£  ίο  ίηε  δΕηιε  ηιοηΕδίεΓγ1,  ίηε  5ΐΐΓνίνϊη§; 
ΙεΕνεδ  οί  ίηίδ  §Γε&1  εοάεχ  ίοπη  ρΕΓί  οί  ε  δίη§1ε  νοίιιηιε  (Ε.  β'.  νίί.  ίοπηεΓίγ 
Ο  4)  εηίίίΐεά  Κοντάκια  και  οίκοι2,  Εηά  εοηίΕΪηίη^  1ίΐαΓ§ίεΕΐ  Εηά  ροείίο&Ι 
οοιηροδίΐίοηδ  ΕεεοηιρΕηίεά  ογ  ιηιΐδϊοαΐ  ηοίΕίίοη  {ηεηηΐέχ).  ΤΗε  ΙΐΕηά  \νηίεη 
Ιιαδ  λνπίίεη  ίηεδε  ρίεεεδ  ονεΓ  Λε  οΙάεΓ  \νπίίη§  ίδ  ΕίίποιιΙεά  Ιο  ίηε  13 Λ 
οεηίιιιτγ.  Ιη  δοηιε  ρΐαεεδ  ίηε  ρΕΓεηιηεηΙ  ίδ  άοιιοΐγ  ραΐίηιρδεδί;  α  ηαηά.  οί 
ίίιε  ιοίη  εεηίιΐΓγ  ηανίη§  -ννπίίεη  ε  \νοι&  οί  δί  Τοηη  οί  ϋ&ΐϊΐαδεαδ3  ονεΓ  Ιηε 
ιαηεΐ&ΐδ,  ίίδείί  ίο  ηηάειτ^ο  ίηε  δΕηιε  ίΓεαίιηεηί  ίιτοπι  Ιηε  Ιαίει·  δεππε  οί 
Ιηε  ηγιηηδ.  ΟίηεΓ  ροΓίίοηδ  οί  Ιηε  νοίηηιε  οπ§ίη&11γ  ίοπιιεά  ρΕΓί  οί  ε 
οοΐΐεείίοη  οί  ρΕίπδίίε  ηοιηίΐίεδ4.  Τηε  ραϋηιρδεδί  οί  ίηε  ΡΐΌρηείδ,  ΙκηνενεΓ, 
δηρρίίεά  ίηε  ίηΐΓίεεηίη  εεηίυι-γ  δεποε  ννίίη  ίηε  §ΓεΕίεΓ  ραιΐ  οί  ηίδ  ρΕΓεη- 
ηιεηί;  οί  ίηε  190  ΙεΕνεδ  \νηίεη  ηι&1<ε  υ  ρ  ίηε  ρι-εδεηί  εοάεχ,  εοοιιΙ  130 
οείοη^εά  ίο  ίί.  Οοζζε,  ίο  λνηοηι  \νε  ο\νε  οηγ  1<ηο\ν1εά§ε  οί  ίΐαίδ  Μδ.,  ηαδ 
ίουηά  ίί  ροδδϊοίε  ίο  ίΓ&ιΐδεποε  ηιοΓε  οχ  Ιεδδ  ίιιΐΐγ  197  Ρ&§65;  ΐ*111  *η 
δοηιε  εοηίεχίδ  ηίδ  ίΓ&ηδεπρί5  δΗελνδ  ΙαΓ^ε  §αρδ,  αηά  ΙηεΓε  ΕΓε  ρα^εδ  \νηει-ε 
ίηε  εοηδεεηίίνε  λνοΓάδ  Είτε  νει·γ  ίε\ν.  Ηεηεε  ίί  Λνΐΐΐ  οε  ρΓεεαποιίδ  ίθΓ  ίηε 
τεΕάεΓ  οί  ίηίδ  εάίίίοη  ίο  άΓΕ\ν  εοηείαδίοηδ  ίΐΌηι  ίηε  δϊΐεηεε  οί  Γ,  λνηίεη  ηιαγ 
οε  άυε  ίο  ίηε  ίπιροδδίοίΐίίγ  οί  άεοίρηεΓίησ  1ί5  Ιεδίίηιοηχ.  Το  εΕΐΙ  Είίεηίίοη 
ίη  ίηε  ηοίεδ  ίο  ε11  ίηε  ρ&δδα^εδ  ννΗεΓε  Οοζζ&  ηαδ  ίαίΐεά  ίο  τεαά  ηίδ  Μ  δ. 
λνουΐά  ΙίΕνε  οεεη  ίηεοηνεηίεηί  Εηά  δΟΕΓεεΙγ  ρΓαείίοαοΙε.  Βιιί  ίί  ιηαγ  βε  λνεΐΐ 
ίο  ηιεηίίοη  ηεΓε  Ιηε  εοηίεχίδ  \νηεΓε  ίΗε  ίΓΕηδεΓΪρί  ίδ  εοηδρίεαονίδΐγ  Λείεε- 
ίίνε:  ίΗε  ίΓΕ§ηιεηίδ  οί  ΗοδεΕ,  Αηιοδ,  Εΐιά  ΗΕ§§αϊ,  Ζεείι.  χ.  ίο — εηά,  Μαΐ. 
ί.  ιι — ίί.  3»  ΙδΕ.  Ιϋ.  12 — Ιίϋ.  4'  1γ·  3 — ΙΟ-  Ι6Γ·  χχ·  3^·?  π·  !5  ̂»  Β&Γ·  ί· 
ΐ2 — ίί.  3,  ίη·  32— ίγ·  3^·>  Ι^ϊπ.  ί.  8 — π.  14,  Ερ.  οί        7 — 16,  Εζεΐί.  χί. 

ίοιεεε,  νιοη.  ρ.  2):  "ίΠυά  ρεοαΙί&Γε  ΟΓγρ- ίεηδίυπι  οοάΐευηι  εδί  ςυοά  ραεηε  οπιηεδ  ϊη 
ρΕίΪΓηρδεδίίδ  δΟΓΪρΐΐ  ίυεηιηΐ;"  "εΐεηΐπι  ηοο ϊη  ιτηοΓε  αρυά  ΐΐΐοδ  πιοη&οηοδ  ροδίΐυιη  ίυίδδε 
ιιϊύεΙιΐΓ,  ιι[  ηιιηςυΗπι  ίεΓε  ηουυδ  οοάεχ  εχ- 
ΕίΓΕΓείιΐΓ,  φΐίη  Ηΐϊοιιίυδ  ρΓίδοΐ  ει  οοίοΐεΐί 
ηιειτΐ0Γίΐη3ε  ηαϊο  υδΐιί  3θθοπιπιοάΣΐΓεηΙυΓ." 

1  Α  ίε\ν  ίΓ&§πιεηΙδ  λνεΓε  ίουηά  ΐ>γ  Οοζζ3 
ΐη  Οοίΐά.  ΟΓγρίοί.  Β  β'  νϋ  Εηά  Α  α'  νϊ. 2  Τ%νο  ίοΓηΐδ  οί  ιηε  ηγηιη  υκεά  ϊη  ιηε 
Οεείι  οίηοεδ;  δεε  Οοεγ,  ΕκοΙιοΙ.  (Ρεπβ, 
1647Χ  "ι  ίαηά.  οβ".,  ηοίεδ  31»  32·  ΤΗε 

ίυΙΙεΓ  Ιίΐΐε  οί  ΐΗΐδ  νοίιιηιε  ίδ  ψαλτικοί»  σνν 
βεω  ενιαντοϋ  όλον  ποίημα  "Ρωμανού  τοΰ μελωδοΰ.  ΤΗεΓε  Ετε  Ιοίίεηκ  ΙγιεΙ  ΐΐ  \νΕ5 
λνπΐΐεη  ίθΓ  ηδε  ϊη  ίΗε  οΗηΓοΗ  οί  ιΗε ηιοηΕδΙεΓγ. 

3  Α  παρακλητικοί·  οη  ίηε  Β.ν.Μ. 
4  Αηιοη§δΙ  ΐΗεβε  %νεΓε  εχΙΓΕΟΐδ  ίΓοηι  Ηϊρ- 

ροίγΐυδ,  ΑιηΕΠΕδϊυδ,  Οηι-γδΟδίΟΓη,  ΡγοοΙπ*, 
Ειιίο§ΐαδ  οί  ΑΙεχαηάπΕ. 5  ΡϋοΙίδΗεά  ίη  ιηε  Ξαονονινη  ΟΜϊοτμφη 
νεί ΐΐίίϊεεϊηια /7·αξΐηεηία  ξταεεα  εί  Ιαϋηα, νοί.  ί.  (Ε,οπίΕε,  1867). 
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ίο — -ι  7>  χνί.  15 — 31»  χχ"·  31 — χχν·  9»  χχχ·  24 — χχχί·  4  5  Ιηε  ίΓ&§ηιεηίδ  οί 
ϋαηίεΐ.  Τηεδε  3τε  Ιαιτξε  άεοΐιιοίίοηδ  ή-οηι  ίηε  ιΐδείιιΐηεδδ  οί  ίηε  οοαίεχ,  οηί 
ίί  χηζγ  οε  ηορεά  ίη&ί  ίαιτίηεΓ  εχ&Γηίηαΐίοη  τηαγ  ίη  ΐίηιε  ίο  εοηιε  611  ιιρ 
ιηηοη  ίηαί  ίδ  \ν&ηίίη£  ηο\ν. 

ΡΚΑΟΜΕΝΤΑ  ΚΕ50ΚΙΡΤΑ  ΤΐδΟΗΕΝΌΟΚΡΙΑΝΑ  ΙδΑΙΑΕ  ΡΚΟΡΗΕΤΑΕ. 

Τηεδε  ίΓΕ§ηιεηΙδ  οοηΐΕΐη  ΙδΕ.  ϋΐ.  8 — 14,  ν.  2 — 14,  χχίχ.  ιι — 23,  χϋν.  26 — 
χΐν.  5,  νντίΐΐεη  ίη  ε  βοΐά  Εηά  δοπιε\νηΕΐ  εοΕΓδε  υηοί&Ι  ΙΐΕηά  οί  ιηε  εί§ηΐη  ογ  ηίηΐη 
εεηΙιΐΓγ,  5θ  Γ&γ  Εδ  ίί  ΐδ  ροδδίβίε  Ιο  ίοπη  ε  ]ηά£επιεηΙ  Γγογπ  ΐΗε  δρεείηιεη  \νηίοη 
ΤίδοηεηάοΓί  Ερρεηάδ  Ιο  ηίδ  ΐΓΕηδοπρΙ.  ΤίδοηεηάοΓί  Ηίπίδείί  ΐδ  άίδροδεά  Ιο  ρΐαοε  ίί 
εαι-Ηει-,  Εηά  οοηδίάεΓδ  ΙπεΙ  ΐΐ  \νΕδ  \νπΙΐεη  ίη  Ε§γρΙ  ογ  ιΗε  ηεί§ηοοηΓηοοά  ΐη  Ιηε 
δενεηΐη  οεηίυι-γ.  Ε&οη  οοΐυηιη  οί  ιηε  Μ  5.  ΕρρεΕΓδ  Ιο  ΠΕνε  οοηδίδίεά  οί  19  Ιΐηεδ, 
ννίΐη  19  ογ  2ο  ΙεΙΙεΓδ  Ιο  ιηε  Πηε.  Αη  οοείυδ  ΐδ  ρΓείΐχεά  Ιο  ΙδΕ.  ϋϊ.  ίο  (είπ-όι/τες... 
δύσχρηστος  ημίν  εστίν). 

Τηε  ίτα^πιεηίδ  \νεΓε  ίοιιηά  ογ  ΤίδοηεηάοΓί  άαηη§  οηε  οί  ηίδ  _)ονιι·ηεγδ 
Ιο  Ε§γρί  αηά  ίηε  Εαδί  (ρΐΌοαοΙγ  ίη  1853)»  αη<^  ριιοΐίδηεά  ίη  Λε  ΜοηηηιβηΙα 
5αα-α  Ιηβάϋα,  ηον.  ωΙΙ.  νοί.  ί.  (Είρδί&ε,  1857);  1ηβ  ίΓ&ηδεπρί  \νί11  οε  ίοηηά 
οη  ρρ.  185 — 198»  3-ηά  ίηε  ί&οδίπιίΐε  (Ιδ3..  ίίί.  ο. — ίο)  Λε  εηά  οί"  ίηε  νοίαηιε 
(ί&ο.  ίϋ.  5)·  Τηε  υρρεΓ  \νπίίη£  ΐδ  Αιτηεηίαη,  αηά  ίηε  δίχ  Ιεανεδ  ννηίοη 
οοηίαίη  ίηε  ίτ3.§ηιεηίδ  οΓ  Ιδ&ί&η  \νεΓε  ρτοοαοΐγ  ραιτί  οΓ  ίηε  Απηεηί&η  Οοάεχ 

ίο  \νηίοη  ίηε  ρ&ΐίηιρδεδί  Λτα^ηιεπίδ  οί  ίηε  Νε\ν  Τεδίαηιεηί  αηά  οί"  2,  3  Κ-ε§§., 
αίδο  ρποϋδηεά  ίη  ίηε  ίηδΐ  νοίαηιε  οί  ίηε  Μοηιυηβηία,  οηοε  οείοη^εά. 

ΚΚΑΟΜΕΝΤΑ  ΚΕ50Κ.ΙΡΤΑ  ΌυΒΕΙΝΕΝδΙΑ. 

Τηεδε  ίΓΕ§πιεηΙδ  (ΙδΕ.  χχχ.  2 — χχχΐ.  7,  χχχνί.  τη — χχχνϊϋ.  ι) ΕΓε  ϋοηηά  ιιρΐη  Ιηε 
νοίαηιε  \νηίοη  οοηΐΕΐηδ  ίΗε  \νε11-1αιο\νη  ρΕίΐιηρδεδί  οί  8ΐ  ΜΕΐΐηελν  (Ζ),  οηε  οί  Λε 
[ΓεΕδαΓεδ  οί  Λε  Ιλογεγυ  οί  ΤΓΪηϊΐγ  Οο11ε§ε,  ΌασΠη.  ΤΗε  νοίυπιε  οοηδίδΐδ  οί 
ιιο  ΙεΕνεδ,  Εηά  Ιηε  ΐΕίετ  \νπΐίη§  (?  ςεηϋ.  χι.)  ρΓεδεηίδ  εχίΓΕοΐδ  ίΓΟπι  νΕποαδ  ΟΓεεΙ: 
ίΕίΗεΓδ  Επά  εοςΙεδΪΕδίΐοΕί  ΕηΙηοΓδ.  8ίχ1γ-ηίηε  οί  ιηε  ΙεΕνεδ  ΕΓε  ρΕϋπιρδεδΙ ;  οί  ιηεδε 
Ιννεηΐγ-ηϊηε  θΓΪ§ϊηΕΐΙγ  οοηΐΕΐηεύ  ροΓίϊοηδ  οί  ιΗε  ΟΓΕίϊοηδ  οί  θΓε§θΓγ  οί  ΝΕζίΕηζυδ, 
ΐηΪΓίγ-ΐννο  οε1οη§εά  Ιο  ιηε  Οοδρεί  οί  8ΐ  ΜΕΐΐηε\ν,  Εηά  εΐ§Ηΐ  Ιο  ΙδΕίαΚ.  ΤΗε  εί§ηι 
ΙεΕνεδ  ννΗΐοΙι  γϊεΐά  ίπι§ηιεη1δ  οί  ΙδΕίΕη  ννετε  ϋυΐ  ίοιίΓ  ίη  Ιηε  οπ§ιπε1  οοάεχ.  Εεοπ 
οί  Ιηε  οπ§ίηΕΐ  ΙεΕνεδ  πιεΕδϋΓεά  ει  ΙεΕδΙ  12X9  ίηοΗεδ ;  ιΗε  λνπΐίη§  λνΕδ  ίη  1%νο 
οοΐυπιηδ  οί  36  Πηεδ,  %νίιΗ  14 — 17  ΙεΐΐεΓδ  ίη  εΕοΗ  Πηε.  λνίιη  1\νο  ογ  ΐίίΓεε  εχοερίίοη* 
ίΗε  οΓίΕΓΕΟΐεΓδ  τεδεπιΠΙε  §εηεΓΕΐ1γ  ΐΗοδε  οί  ίΗε  ίΓΕ^πιεηΐδ  οί  5ΐ  ΜΕΐΐηενν,  Εηά 
ρΓοΒΕϋΙγ  ϋε1οη§  ίο  ιηε  δΕίτιε  Ε§ε ;  ιΗε  ίοΓπΐδ  οί  ιηε  Α  Εηά  Μ  ροίηΐ  Ιο  επ  Ε§νρΙΪΕη 
δΟΓΪοε1,  Εηά  ίΗε  §εηεΓΕΐ  δίγΐε  οί  ίΗε  %νπΐίη§  ίδ  ιΗεΙ  οί  ίΗε  εΕτΙγ  δίχΐΗ  ςεηΐυΓγ. 
ΤΗεΓε  ΕΓε  ηο  ΐΕΓ§ε  ίηίΐΪΕΐδ,  ιΗε  ΕθΙ)ΓενίΕΐίοηδ  Ετε  ίενν  Εηά  δίπιρίε ;  0ΓεΕΐΗίη§δ 
Είκΐ  Εοςεηΐδ  ΕΓε  εηΐίΓεΙγ  ΝνΕηΐίη^,  Εηά  Ιηε  \νΓΪιίη§  ίδ  εοηΐίηιιοηδ,  εχοερί  \νηεΓε  ε 
δρΕοε  άεηοΐεδ  ε  Ιη-εΕίί  ίη  ίΗε  δεηδε;  Ιηε  ραηοΐιίΕΐίοη  ίδ  Πηιίΐεά  Ιο  ίΗε  υδε  οί  ε  δίη§1ε 
ροίηΐ. 

1  Ε.  ΜΕηηάε  Τηοπιρδοη,  (7>Τ6'Λ·  αηά  Ι^αϋη  ΡαΙαεοςκαρίψ,  ρ.  154- 
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Τηε  ή-αςηιεηίδ  οΓ  δί  Μαίίηενν  \νεΓε  εάίίεά  ογ  Όΐ  ].  Βαιτείί  ίη  ιδοι,  ννηεη 
αΐίεηίίοη  νναδ  οπεήγ  εαΐΐεά  ίο  ΐΐιβ  Λα^ηιεηίδ  ο£  Ιδαίαη1.  Τηε  ΙαίίεΓ  ηανε 
οεεη  ριιοΐίδΐιεά  ίη  Ιαεδίηιίΐε  ογ  Όΐ  Τ.  Κ.  Αοοοίί,  Ρι·ο£εδδθΓ  ο£  ΗεοΓενν, 
δοιηείίηιε  Ρι·ο£εδδοι-  ο£  Βίοΐίεαΐ  ΟΓεεΙί,  ΐη  ίηε  ϋηίνεΓδίίγ  ο£  ϋαοΐίη2,  Ιο 
ννηοδε  αεεουηί  ο£  ίηε  Μδ.  ίηε  αοονε  άεδεπρίίοη  ίδ  ςηίεβγ  άιιε.  Τηε  Ιδαίαη 
ίτα^πιεηί  \ναδ  εοΐΐαίεά  £ογ  Ηοίπιεδ  αηά  ΡαΓδοηδ,  αηά  ίη  ίηείΓ  εάίίίοη  ίδ 
άεηοηιίηαίε<Ι  VIII :  Ι,α^αΓοΙε  άίδίίη^ηίδηεδ  ίί  αδ  Ο,  αηά  ηίδ  δγηιοοΙ  ηαδ  οεεη 
ιΐδεά  ίη  ίηε  ρι-εδεηί  νοίηηιε. 

Οοόεχ  0Ηΐ5ΐΑΝϋ5,  Βίβΐίοίη.  Οηίδ.  Κοηι.  Κ.  νϋ.  45· 
ΤΗίδ  Μ8.  οοηίαίηδ  ̂ Γεπαί&η,  ΒΣΐηιοη,  ΙιΣιηιεηΙαιίοηδ,  Ερ.  οΓ  ̂ Γεπιί&η,  Ό^ηΐεΙ 

κατά  τους  ο',  Ηίρροίγίπδ  οη  ϋαηίεΐ,  Όπηίεΐ  (Τη.),  Εζεΐάεΐ,  Ιδαίαη.  δίηςε  ΐηεΓε 
αΓε  ηο  5ΐ§η&ΙυΓε5,  ζηά  \>ούι  Ό&ηΐεΐ  &ηά  ΕζεΗεΙ  Βε§ίη  η-εδΗ  φαπτεδ,  ίί  ίδ  ίπιροδ- 
δίβίε  ίο  δ&γ  -ννΗείΗεΓ  ΐΗε  οπΙεΓ  οί  ιηε  ηοοίίδ  ίδ  Λ&Ι  οί  Λε  οπ§ίη3.1  οο<1εχ.  ΤΗε 
ρΓεδεηί  Μ 5.  ίδ  3.  1&Γ§ε  ίοΐίο  οί  402  Ιείΐνεδ,  ίη  £&ΐΗεπη§δ  οί  δ.  ΤΗε  Η3.ηά\νπΐίη§ 
Ηρρε^Γδ  Ιο  Ηε1οη§  Ιο  Λε  ΟαΙαΗηαη  δοΗοο!  οΓ  ΟΓεεΙί  0£ΐΗ§Γ&ρΗγ,  αηά  ΐΗε  ίΐαίε 
υδη&Πγ  &5δϊ§ηεά  Ιο  ίί  15  ίΗε  ηίηΐΗ  οεηϊιΐΓγ3. 

Τηε  Μ5.  οηεε  οε1οη§εά  ίο  Ρορε  ΑΙεχαηάεΓ  VII.,  3.  ηιειηοεΓ  οί  Ιηε 
Οηί^ί  ί&ιηίΐγ,  \νηο  Γεεο^ηίδεά  ίίδ  ίπψΟΓίαηεε  αηά  εηίηΐδίεά  ίΐιε  ρηοΐίεαίίοη 
ο£  ίηε  ίεχί  ίο  Ρ,εο  ΑΙΙαίίυδ,  αί  ίηαί  ίίηιε  ΙίοΓαπαη  ο£  Ιηε  ναίίεαη.  Ρ,εο  ρΐΌ- 
εεεάεά  \νίίη  Ηίδ  \νοι·1ί  δο  £&γ  αδ  ίο  ρτοεαι-ε  α  εοιηρίείε  εοργ  οί  ίηε  εοάεχ,  αηά 
ίηίδ  ίΓ&ηδεπρί  ίδ  δίίΐΐ  ρΓεδειτνεά  αηιοη£  ίηε  Οηί^ί  Μδδ.  (  =  Κ.  νϋ.  46).  Α 
εεηίηΓγ  ΙαίεΓ  Βίαηεηίηί  ίοο^  ηρ  ίηε  τνοιτίζ,  αηά  α£ίεΓ  ηίδ  άεαίΐι  ίηε  βάϋίο 
ρήηοβρ$  αρρεαΓεά  αί  Κοιηε  ίη  1772·  Αηιοη§  ΙαίεΓ  εάίίίοηδ  β,Γβ  ίΐιοδε  ο£ 
Μίεηαείίδ,  δε§&αι·,  Βα§αίί,  αηά  Ηαΐαη;  αηά  ίηε  ίεχί  \ναδ  ρηοΐίδΐιεά  ίη  δηε- 
εεδδίοη  ον  Ηοίηιεδ  αηά  Ραι-δοηδ,  Μαί,  αηά  Τίδε1ιεηάθΓ£.  ΜεαηλνΗίΙε  ίηε 
Μδ.  ίίδε1£  ηαά  τεεείνεά  Ιίίίΐε  αίίεηίίοη,  αηίϋ  αί  ίηε  δΐι§£6δίίοη  ο£  νεΓοεΙ- 
Ιοηε  α  επίίεαΐ  εάίίίοη  \ναδ  ηηάεΓία1<εη  ϊ>γ  Οοζζα,  \νηοδε  ΙαοοιίΓδ,  ριιο1ίδ1ιε<τΙ 
ίη  ίηε  ίηΐΓά  ραΓί  ο£  ηίδ  νεΙιι$ίί$5ίνια  /τανηιαιία,  ηανε  αί  Ιεη^ιΐι  ρΓονίάεά 
Βίοϋεαΐ  δεηοΙαΓδ  -ν^ίίη  αη  αάεςααίε  ίΓαηδΟΓίρί  ο£  ίηίδ  ιιηίςιιε  Μδ. 

Τηε  Οχ£οι·ά  εάίίΟΓδ  ηηοίε  ίλνο  ΟΗί^ί  Μδδ.  οη  ίηε  ΡΐΌρηείδ,  λνηΐεΐα  ίΗεν 
εαΐΐ  87  αηά  88.    Ρίεΐσΐ4,  ΗοννενεΓ,  ηαδ  δΐιεν/η  ίΐιαί  ίΗείΓ  88  ίδ  Ι,εο  ΑΙΙαίίπδ'δ 

1  ΕναηξβΙίιιηι  εεα.  ΜαϋΗαεκιη  εχ  οοάίοβ 
τεεοτϊρίο.,.ορενα  εί  είκάΐο  ̂ οαηηίε  Βατ- 
τεϋ,  8. Τ. Ρ.  (ϋυοίίηπ,  ιδοι):  δεε  ρΓθ1ε§§., 
ρ.  ι. 2  Ραγ  ΡαΗηιβςεείοηοη  ΌιώΙϊιιεηείηυι  ι ΤΙιε  ϋοάεχ  τεεετϊρίης  ΌιώΙίιιειιχίζ  ο/  Ξ. 
Μαϋϊιε^.ν'$  ΟοεβεΙ ;  αί$σ  ί/ιε /ναξΐηε7ΐ^  ο/ ί/ιε  Βοο&ο/ Ι$αϊα/ι...ί?γ  Τ.  Κ.  Αδδοϋ,  Β. Ό. 
(ϋυΐιΠη  3.ηά  Εοηάοη,  ιδδο). 

3  ΤΙιε  ίΕΟδίιτιϊΙε  οί  ΤΗτεη.  ν.  14 — Ερ. ^γ.  2  ννΗίοΗ  τηζγ  βε  δεεη  ΐη  Βί^ηοΗϊηί, 
νίηάίεϊαε,  ρ.  οοίχχν,  δυ§§εδ1δ  ά  Ι^ίεΓ  03£β 
(?οεηΐ.  χϊ). 

4  Ρκαε/.  αά  Εεα.:  "87,  Οοόεχ  Βϊϋΐΐο- Ιηεοίΐε  €ηίδϊαη3β  ίη  ίοΐ.  δΟΓίρΐυδ  οΗ&γηο- 

ΙεΓε  δίΐεουΐί  ίχ.  ΟοηΐίηεΙ  ΡΓορΗείΕί  οπι- 
ηεδ...ίηοίρίΐ  άΙ>  Οδεα  ΡΓορΗεία."  Ρταε/. 
αά  ̂ ε^.  "87,  Οοάεχ  ΒίβΙίοίΗ.  ΟΗίδίαη^ε. ηιιπι.  ίί.  (οί.  Ρτπεί.  3.Δ  Εδ^Ϊ£ΐηι).  83  Οοόεχ 
ΒϊοΙϊοεΗ.  ΟΗίδίίΐη&ε,  ηαηι.  ϋί.  πιεηΐϋΓαηα- οειίδ,  ίη  ίοΐίο.  νίάείπΓ  εδδε  ΐΓ&ηδςπρίιΐί 
3η.  88ο.  Οοηΐίηεί  4  Ρι-ορΗεί^  Γη^ΟΓεϊ, ουηι  ΒαΓαοΗ  ε[  ΑΒαοπιπ :  δεά  ΐηοίρίΐ  &ο 
ΗίεΓειτπΗ.  ΜίΐΓ§ίηΐ  αοΙδΟΓΪϋυηϋαΓ  Οοΐΐδΐίο- 
ηεδ  Αςυίΐίΐε,  &0.,  άο."^  Ρταε/.  αά  Όαη. "87,  δαες.  ίοπε  χ,  άείΐαΐ  ε  νοοε  νηστααις 03ρ.  ίχ,  3,  3(1  την  ττοΚιν  σον,  οχρ.  ίχ,  19. 
88,  δαεα  χί,  οοηΐίηεί  ΙεχΙυην  ΤΗεοόοϊϊο- 
ηίίευηι  εί  δερίυπ,ζίηίαυίι-ίΐίειη."  ΓίεΜ'δ τεπιαΓίΐδ  οη  88  (ΡίίΓδοηδ)  %νί11  Ηβ  ίοηη<1  ίη 
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οο-ργ,  αηά  αΰ&ηάοηδ  Ιηε  ίαδίί  οί"  ίάεηίίίγίη^  Ιηείι*  87,  ννΗϋβ  ηε  ιΐδεδ  Ιηε  Ι&ΙίεΓ 
ηπηίοεΓ  ίοΓ  Ιηε  Ιηαε  Οηίδίαη  ίεχί.  Ιη  ίηίδ  ννε  η&νε  ίο11ο\νεά  Ιιίχη,  είΙίη§ 
ΟΗίδ.  Κ.  νϋ.  45  &5  87· 

Οοόεχ  8υκ.ο-Ηεχαρι.ακι5  ΑΜΒκ,οδίΑΝυδ,  Βίοΐίοίη.  ΑϊπΙίΓΟδ.  Μεάίοΐ. 

£·  313-  Ιηί". Οοηίαίηί  Ρ$ε1πι5,  ]6ϊ>,  ΡΓΟνεΛδ,  ΕοςΙεδίΕδΙεδ,  Οαηΐϊςίεδ,  Υνϊδάοιη,  ΕοοΙεδΪΗδίΐοιι^, 
Άπά  3.11  ίΗε  ΡΓορΗεΙ.*;,  Γγοπι  ίΗε  ΙίΐεΓΕί  δγπΕΟ  νεΓδίοη  οί"  ίΗε  εηΙΪΓε  ΕΧΧ.  ηΐ3<1ε  Γγοπι 
ε  ΗεχΕρίΕΓ  ΙεχΙ  ίη  ΐΗε  γεΕΓδ  6ι6 — 617  Ηγ  ΡειιΙ,  ΒίδΗορ  οί  ΤεΙίΕ  βΙιε-ΜΕυζεΙαίΗ  ογ 
Οοηδί&ηΐϊηα.  ΤΗε  Μ 8.  ΐδ  οί  5οηιε\νΗΕΐ  ΐΗίεΙί  ραΓοΗπιεπΙ,  Εηά  ΕίπιοδΙ  ενεΓγ\νΗεΓε 
λνεΐΐ  ρΓεδεΓνεά.  Ιΐ  οοηΐΕΐηε  193  ΙεΕνεδ  οί  14^  Χ  ιο|  ίηοΗεδ;  ΐΗεΓε  αΓε  1\νο  οοίπιτιηκ 
ίο  ίΗε  ρΕ§ε,  εΕοΗ  οοηϋΕίηίη§  εΠοιιγ.  55  ϋηεδ.  ΤΗε  οΗΕΓΕΟΐεΓ  ίδ  ε  \νε11-ίοπηε<ί,  δοιηε- 
ΛνΗΕΐ  ιΗίο1<  Ε5ΐΓΕη§ε1ο,  νεΓγ  ε&δΐΐγ  τεΕ<3.  ΤΗε  ΐίΐΐεδ,  ηιοδί:  1ιεαάϊη§5  οί  οΗΕρίεΓδ  Εηά 
Ιεδδοηδ,  ΟΓΠΕίηεηίδ,  Άτιά  δοπιείΐιηεδ  :Ηε  1εγ£6γ  ροΐηϋκ,  ΕΓε  ίη  τεθ ;  οοο35Ϊοη&11γ  οίΗεΓ 
οοΙοαΓδ  ΕΓε  εηαρ1ογε<3.  ΤΗε  Εδίεπδΐίδ  Εηά  οΗεΙί  οί  Οπ^εη'δ  ΕΧΧ.  ΕΓε  Γ&ίΐΗΓαΙΙγ 
ΓερΓοάυεεά,  Εηά  πίΕηγ  εχίΓΕΟΙδ  Γγοπι  ίΗε  οίΗεΓ  0Γεε1<  νεΓδίοηδ  ΕΓε  §ίνεη.  ίη  ε 
3γπΕ0  ΐΓΕηκίΕίϊοη,  ίη  ιΗε  πΐΕΓ§ίη.  ΤΗε  Ηοοίί  οί  ϋΕηίεΙ  (ίηο1υάίη°;  διίδΕηηΕ,  &ηά 
Βεΐ  Εηά  Λε  Όγε§οπ)  Ηε§ϊηδ  οη  ΐΗε  ήτδΐ  ρ3§ε  οί  ί.  143»  ̂ ηά  εηάδ  "ννϊίΗ  ί.  151. 

Τηε  ήτδΐ  νοίαηιε  οί  Ιηίδ  εοάεχ  ννίΐδ  ίη  Ιηε  ροδδβδδΐοη  ο£  ΑηάΓε&δ  Μαδϊιΐδ, 
οιιΐ  δεεπίδ  ίο  η&νε  άΐδαρρεατεά  αϊ  ηίδ  άεαίη  ίη  1 573·  I*  οοηίαίηεά  ρ&Γί  οΓ 

ΌευΙεΓοηοηιγ,  }οδΚα3.,  ]υά§εδ,  Ιηε  ίονίΓ  οοοίίδ  οί"  Κίη§δ,  (Γηι-οηίείεδ,  Εζγο. 
Άτιά  Νεηεηιίαη,  ̂ ιάίΐη,  αηά  ρανί  οί  ΤοϋίΙ.  Τηε  εχΐειηί  νοίιιπιε  Λναδ  ϋΓουσηί 
Ιο  Ιηε  ΑηιΟΓΟδίαη  ΕίοΓ&Γγ  εαΓίγ  ίη  Ιηε  17Λ  εεηίηΓγ  Γγοπι  ΐΐιε  ηιοη&δΙεΓγ  οί 
8.  Μαπα  ΌεΐραΓα  ίη  ΐΗε  άεδεΓί  οί  5εε1ίδ,  αδ  ννε  ΙεαΓη  ίΓοηι  α  ηοίε  αϊ  Ιηε 
εηά,  \νηίεη  Οεήαηί  οεΐίενεδ  Ιο  ΐιε  ίη  Ιηε  η&ηά\νπΐίη£  οί  ΑηΙοηίο  Οί§§εο. 
II  Ιαγ  ίοΓ  α  1οη§  Ιίηιε  νιηιΐδεά,  αηά  αίΐεηίίοη  \ναδ  ηεχί  οαΐΐεοί  ίο  ίί  \>γ  ΒΓαηοα 
ίη  1767·  ΑίίεΓ  Ιιε,  Β]οπΐ5ίαη1,  αηά  ϋε  Κοδδί  ηαά  ριΐϋΐίδηεά  άεδΟΓΪρίίοηδ 
αηΛ  δρεείπιεηδ,  ίΐ  \ναδ  εχαηιίηεα!  \>γ  Νοι-ϋεΓ^  ίη  ΐ77^>  3-ηά  αδ  α  τεδίιΐί  ηε 
εάίίεά  }ει-εηιία1ι  αηά  Εζεΐαεί.  Βιι§αίί  ραϋΐίδηεά  Όαηίεΐ  ίη  1788;  Ηίδ 
Ρδ&ΐηΐδ  αρρε&Γεά  ροδίΐιιιηιοιίδΐγ  ίη  1820.  ΜίάάεΙάοΓρΓδ  εάίίίοη  οί  Ιδαίαΐι, 
Λε  ΜίηοΓ  ΡΐΌρηείδ,  ΡΓονετοδ,  Τοβ,  Οαηίίείεδ,  Ρ&ηιεηΐαΙίοηδ,  3.ηά  Εεείε- 
δίαδίεδ  ίοΐΐοννεά  ίη  1835;  αη(^  δβπεδ  \ν&δ  εοηίίηπεά  ογ  Οειϊαηί'δ 
εάίΐίοη  οί  ΒαηιοΗ,  ΕαηιεηΙ&ΐίοηδ,  αηά  Ιηε  Ερίδίΐε  οί  ̂ ε^εηι^α11  ίη  Μοη. 

6'αα-α  €(  Ρκο/αηα,  I.  ί.  (ι86ι).  Οί  ενεη  §ΓεαΙεΓ  ναΐαε  ΐΗαη  ΐηεδε  εάίίίοηδ  ί* 
ηίδ  ρηοΐοϋΐηο^πψηίε  ΓερΓΟοΙηεΙίοη  οί  Ιΐιε  εηΙΪΓε  εο(1εχ  ί^δαεά  αί  Μϋαη  ίη 
1874·  Είηα,ΙΙγ,  ΐΗε  Γεαάίη^δ  οί  ΐΗε  δγπ&ε  εοάεχ  Ηανε  ϋεεη  ΐΗοιοη§η1γ 
εχ&ηιίηεά  αηά  ρΐαεεά  ίη  εοηιραΓίδοη  \νίί1ι  Ιηοδε  οΓ  ΟΓεεΙί  ΗεχαρΙαΓ  Μ83. 
\>γ  Γίεΐά  ίη  ηίδ  §ΓείΐΙ  \υογ!<  οη  Ιΐιε  Ηεχαρία. 

Ηβχαρία,  νοί.  ϋ.  ρρ.  5^7»  7^6 — 7  \  οη  87 
(ΡΕΠ,οηδ)  Ηε  ννπίεδ  \ϋκ  ρ.  767):  "  ̂υρεΓεδΙ ΡΕΓδοηδϊί  Οοίΐ.  87  (πίνε  ΟΗϊί>ΪΕηπ*  ϋ),  <3ε  ςιιο 
ίη  ρΓΕεκεηίί  Ηοο  υηιπη  ΕίΓιπηΕΓε  ροίδυηιυδ 
ειιιη  ηοη  εκδβ  εεΙεΠΓεηι  ίΐίπηι  ΟπΗίΕπαιτι... 
ΗοορΓοΗηΙιΐΓ,  ρΕΠΪιη  ε  ΙεοΐίοηίΗυί  ρι  οςυί- 

Ηυϋ  Οο^ίοειπ  κυαιη  87  Ιε^Ιεηι  ΕρρεΙίΕΐ  Ρεγ- 
δοηδϊϋδ  ρΕΓίίηι  ε  ρΕπςί.-ί  δγιηηΐΕοΗί  εΐ ΤΗεο<3οήοηΐ5  ΙεοΐΐυηουΠκ  ςιίΕδ  νεΓδίΐδ  ηηειη 
ΠΗπ  ίάειη  εχ  εοάεπι  οοίΠοε  (ηουί*  87*)  εχ- οεΓρίίίΐ,  ςυιη  (ΛΪΜΕΐιυιη  (ηοΗϊί  87)  ΐΕΐίΗυδ 
Εοοεδδίοηϊουδ  οιηηίηο  ΟΕτετβ  οοηδίΕΐ." 



XIV 

ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ  ΚΕ50ΚΙΡΤΑ  ΒΟΌΕΕΙΑΝΑ.     Μδ.  Ογ.   βΛ.  ά.  1  (Ρ). 
Τ\νο  νείΐυπι  ίΓ3§ιηεηΙδ  πΐ3]αη§;  α  φΐΗε  οί  Γοπγ  Ιεανεδ,  ε3θΗ  Ιεαί  Γηε3δηπη§,  \νΗεη 

οοιηρίείε,  αΗουΙ  5?Χ32  ϊηοΗεδ.  ΤΗε  ίΗδΐ  ίοιίΓ  ρα§εδ  οοηίαίη  ροΓίίοηδ  οί  ΒεΙ  αηά 
ϋιβ  Όταξοη  (νν.  2ο — 41)  3θοοπϊίη§  Ιο  ΤΗεοάοΐίοη,  ίη  υρπ§Ηΐ  πια^ηδοπίεδ  οί  ιΗε 
ΗίΐΗ  ίί  ηοί  ιΗε  ίοιίΓΐΗ  οεηΐυΓγ.  ΙΙηάεΓηεαίΗ  ΐΗεδε  οη  ρρ.  ι,  2  ίη  δΚ§Ηΐ1γ  δίορίη^ 
ΙεΙΙεΓδ  οί  ρεΛαρδ  ιΗε  ίοιίΓΐΗ  οεηΙιΐΓγ  ίδ  α  ίΓ3§ηιεηΐ  οί  α  (?)  ΗοππΊγ  οοηίαίηίηυ  α 
τεΓεΓεηοε  Ιο  ΜαΙΙ.  ίχ.  37 — 8  ογ  Ευΐίε  χ.  2.  Οη  ρρ.  3,  4  Ιηε  οπ§ίη3ΐ  Ηαηό!  Υιζά 
λνπΐίεη  δοπιε  Εαΐίη  'πίδΐίο'  οαρίΐαΐδ,  3πιοη£  \νΗίοΗ  ιΗε  Λνοπίδ  ΡΚΟΟνΚΑΤΟΡ, 
ΡΚΟθνΚΑΤΟΚΕ5,  ογ  ραπ  οί  Λέπι,  ίΓεςαεηΐΙγ  οοοιγ;  ρ.  5  Η3δ  ιΗε  ΙεΙΙεΓδ 
ΌΟΜΙΤ...,  ροδδίΗΙγ  ΓείεΓπη§  Ιο  Ε.  ϋοπιίΐίιΐδ  Όοπιΐΐΐαηυδ,  3η  Ε§γρΐίαη  ρΓείεηάεΓ 
ΐη  Λε  ΐίπιε  οΓ  ϋίοο1εΙΪ3η 

Τηε  δνιοδίαηοε  οί  ίηϊδ  άεδεήρίίοη  15  άπε  Ιο  Ε.  \Υ.  Β.  Νίοηοΐδοη,  Εδς., 
ΕϊοΓαπαη  οί  ίηε  Βοάΐείαη,  \νηο  ηαδ  νει-γ  Ιάηάΐγ  δΐιρρϋεά  α  οοΐΐαίίοη  οί 
ίηε  η-α§ηιεηί  οί  Βεΐ,  αηά  δίΛδεςιιιεηίΙγ  οοηιραΓεά  ίηε  ρΓοοί  οί  Ιηε  ηοίεδ 
ννΐίη  ίηε  Μδ.  ΤΊιε  δεαηίίηεδδ  οί  οιιγ  ιιηοί&Ι  αυίηοπίϊεδ  ίθΓ  ίηϊδ  ραιτί  οί  ίηε 

ίεχί  οί  Τηεοάοίΐοη'δ  ϋαηίεΐ  δεεπιεά  ίο  ίνΐδίίίν  ίηε  ιίδε  οί  Ιηε  ΟχίοΓά  ίΐ'&§- 
ηιεηί,  Λνηϊοη  ηαδ  Βεεη  ςιιοίεά  αδ  Δ.  Τηεδε  ίηίεΓεδίίη§  δΟΓ&ρδ  ννεΓε  αεςηΪΓεά 
βγ  ίηε  Βοάΐείαη  ΕίϋΓ&Γγ  ίη  ι888,  αηά  εαηιε  ίΓοιη  Ε§γρί. 

Οοόεχ  νΕΝΕτυδ  Οκ.  ι. 

Α  1αΓ§ε  ίοΐίο  νείΐυηι  Μ5.,  ιηε  Ιεανεδ  οί  ννΗίοΗ  ιηεαδίίΓε  165x113  ϊηοΗεδ;  ννπΐΐεη 
ΐη  ιΗε  δ1ορίη§  ιιηείαΐδ  οί  ιΗε  εί§ΗΐΗ  αηά  ηίηΐΗ  οεηΐιιπεδ,  \νίΐΗ  ιΗε  εχςερίίοη  οί 
οεΓίαίη  ροΓίίοηδ  οί  Ιηε  Ιεχΐ  \νΗίοΗ  3Γε  ίη  ιΗε  Γουηά  ΗυΙ  3Γΐίποί3ΐ  οΗαΓαοΐεΓδ  οί  ιηε 
δ&ηιε  ρεΓίο^.  ΤΗε  %νπΐίη£  ίδ  &ΓΓ&η§ε(1  ίη  άουϋΐε  οοΐιιηιηδ  οί  6ο  Ηηεδ,  \νϊΐΗ  αη  3νεΓ35ε 
οΓ  3°  ΙεΙΙεΓδ  Ιο  Ιηε  Ηηε2.  Νελν  δεοΐίοηδ  οε§ίη  λνϊΐη  ε  ΙεΙΙεΓ  (οΓίεη  αη  ϊηοη  1οη§) 
ουίδϊαίε  ΐΗε  οοΐυηιη.  ΤΗε  ρΕΓοηπιεηΙ  νΕΓίεδ  ΐη  ςη&Ηΐγ ;  ϊΐ  ΐδ  ιΐδΠΕίΙγ  ιΗίς1<  ουί  ηοί 
οο&Γδε;  δοπιε  Ιε&νεδ  ηο\νενεΓ  &Γε  Ιοο  Ιηϊη  Ιο  Ιαΐίβ  ιηε  ίηΐί  Γεαάΐΐγ3.  ΤΗε  Μδ.  ίδ 
^ΕΐΗεΓεάΙ  ίη  ςαίΓεδ  οί  8  Ιεανεδ,  ΗεαΓΐη§  δί§ηΕΐιΐΓεδ  ΛνΗίςΗ  Γ&η§ε  Γγοπι  κγ'  (V»)  οη  Γ.  ι 
Ιο  με'  (ν3·  =  μ5-'  V*)  οη  Γ.  153·  ΤΗιΐδ  ΐΗε  οπ§ίηΕΐ  ϋοΰεχ  δεεπίδ  Ιο  Η&νε  οοηδίδίεά  οί 
αΗοαΙ  360  Ιεανεδ,  οΓ  νιΉίοΗ  ΐΗε  ήΓδΙ  196  Ηπνε  ρεπδΗεά4.  ΤΗε  ρΓεδεηΐ  νοίυηιε  Ηε§ίηδ 
\νίΐΗ  ]ο\>  χχχ.  8  (και  κλε'ος)  αηα!  οοηΐ&ίηδ  ΐΗε  τεδί  οί  ΤοΗ,  ΡΓονεΛδ,  ΕοοΙεδΪΕδίεδ, 0&ηΐίο1εδ,  ΗοΐΗ  \νίδά!οπΐδ,  ΐΗε  ΜίηοΓ  ΡΓορΗείδ  (ίη  ΐΗε  ΟΓάεΓ  Ηοδ.,  Αηι.,  7οε1,  ΟΗ., 
]οη.,  Μίο.,  Ν&Η.,  ΗεΗ.,  ΖερΗ.,  Η&§.,  ΖεοΗ.,  ΜεΙ.),  ΙδαίπΗ,  ̂ ΓεπιίαΗ,  Β3πιςΗ, 
1,3πιεηΐ3ΐίοη8,  Ό3ηίε1  (\νίΐΗ  ΐΗε  3ροθΓγρΗ3ΐ  3άά!ίΐίοηδ),  ΤοΗίΐ,  ̂ Γιι^ΐΐΗ,  αηά  ΐΗε  ΓουΓ 
Βοοίίδ  οΓ  ΐΗε  ΜαοοαΗεεδ.    ΑΓίεΓ  Όαηίεΐ,  3η<1  α§3Ϊη  ηΓίεΓ  4  Μεοο.,  ιΗε  δεηΠε  Ηαδ 

1  Μγ  ΝίοΗοΙδοη  αόΜδ:  "Ρ.  5  οοηΐΕΐηδ υρρεΓ  \νπΐίη§;  οοηδίδΐίη§  οί  ίτ3§ηιεη1δ  οί 
(?)3θςοιιηΙδ  ίη  οαΓδίνε  θΓεε1<  ;  οη  ρρ.  6 — 8 
ίψρείΐΓ  ιΗε  Ηε^ίηηίη^δ  ογ  εηάδ  οί  Ηηεδ  ίη 
δ1ί§Ηΐ1γ  δ1ορίη§  ΟΓεεΙί  Π13^υδ^υ1ε5  (?  41Η 
οεηΙυΓγ)." 2  Α  ίαοδίπιίΐε  οί  ̂ ε^επ1^3Η  χίχ. — χχί.  πΐ3γ 
Ηε  δεεη  ίη  \ν3ΐΐεηΗ3θΗ'δ  εοτΐ^ίαναβ  £και?- αχβ  ερεοΐίηνια  (ΒεΓίίη,  1883),  13Η.  ίχ :  οί. ϋ>.  ρρ.  4,  5: 

4  ΜοΓεΙΗ  Γεεο§ηϊδεδ  ΐΗΓεε  Η3ηάδ)  θίδΐίη- 
§ιιίδΗεά  Ηγ  ιΗε  οοΙοιιγ  οί  ιΗε  ίηΐϊ  3δ  λνεΐΐ 

3δ  Ηγ  ιΗε  ν3Γγίη§  ΓηεΓΪΐδ  οί  ΐΗείΓ  03ΐΠ- 
§Γ3ρίίγ;  ̂ οΗ  χχχ.  8  Ιο  εηά  οί  Εοο1εδί3δΐεδ Λν35  \ν;ίΐ1εη  Ηγ  οηε  Παπά!,  Ηοδεα  Ιο  Ιδ3Ϊ3Η 
χχ νϋ.  Η}^  3  δεοοηά,  αηόΐ  Ιδ3ΪαΗ  χχνϋ.  ίο  ιΗε εηά  οί  ιΗε  νοίυηιε  Ηγ  η  ιΗίιά. 

4  Α  Ιεαί,  οηοε  ρ3δ1εά  ίηδίάε  ιΗε  οονεΓ  οί 
αη  εαΗϊεΓ  Ηίηάίη^,  οοηίαίηδ  ίη  α  ΟΓεεΗ  Ηαηά 
οί  ιΗε  ΗίΐεεηΐΗ  ογ  δίχΙεεηΐΗ  οεηΐυι-ν  α  Ιίδΐ οί  ιΗε  οοηΐεηΐδ  αϊ  ΐΗαΙ  ΐίηιε,  Γγοπι  ΛνΗίοΗ  ίΐ 
αρρε3Γδ  ΐΗαΙ  ιΗε  Μ 5.  \ν·3δ  ΐΗεη  ίηιρεΓίεοί : +  η  βίβ\ος  αυτή  πίριε^ει  Ίώβ,  παροιμίας 
Σολομώι/τοξ,  κ.τ.λ. 



XV 
οορϊεά  ίϊοπι  ηίδ  ΕΓοηείγρβ  ά  ς!ΐΓοηο1ο§ϊο&1  Ι&ΒΙε  Γε&οηϊη§  ίΓΟίη  Αάζπι  ίο  ̂ υ5ι^η^αη  I, 
ΛνΙιΐοΗ  ϊη  Ιηε  δεοοηά  ζηά  ΓαΙΙβΓ  Γοπτι  εη<3«  ώς  6μοΰ  {εοά.  ωμ.)  γά-εσβαι  άπο  χϋ  πα- 

ρουσίας έως  ώδε  έτη  φογ  (υΐ  νίά):  ίηε  πΐΕΓ§ίη  3.<1ιίδ  ςίσιν  έως  ώδε  έτη  σπε.  Αη 
θΓΠ3πιεηΙ&1  ο-οδδ  1>ε1ο\ν  ίηεδε  άαίεδ  ΒεπΓδ  ίηε  ϊηδοπρίϊοη  :  Κύριε,  βοήθα.  {^οά.  -θτη) 
Βασιλείω  μοναχω  ήγουμενω  (ςοά.  ΐγ. )  της  Κάρον  (δίο,  ιιί  νίά)  τω  συνγραψαμένω  την 
βίβλον  ταΰτην  (οοά.  τι  βιβλίω  ταύτη)  ;  ΕΠ(1  οεηεαίη  ίηε  οΐΌδδ  ΐδ  αάιίεά  :  Παρακαλώ 
ΐύχςσθαι  υπέρ  Όνησίμου  μοναχοΰ  άμαρτωλοΰ  καλλιγράφου,  αμήν.  Οη  ίΓ.  163Ϊ» — 
ι6^\>  Ά  ηιϊηηίε  ΥΐΆτιά  ηαδ  λνπίίεη  Ιηε  Ειΐδεβίιιη  ο&ηοηδ. 

Τηίδ  ρΓεείοιίδ  Μ8.  οε1οη§εά  Ιο  Ιΐιβ  ΙϊύϊΆτγ  οί  ΟζΐάϊτιαΙ  Βεδδαποη,  ογ 
λνΙίΟΠΙ   ίί  Λν&5  §ΐν6Π  ΥνάΛ  ί!ΐ6  Γ65ί  οί  ηίδ  θΓ6£ΐζ  εοάίεεδ  ίΟ  ί1ΐε  1ίθΓ&Γγ  οί 
δαίηί  Μ&Λ'δ  αί  νεηίεε. 

Ιί  \ναδ  1156(1  ίοΓ  ίηε  §ι·εαί  Κοηιαη  εάίίίοη  οί  158 7,  3.5  ίηε  ρΓείαεε  Ιο 
ίηαί  νοίιιηιε  αηηοιιηεεδ1,  αηά  ρΓΟΟαοΙν  δηρρίίεδ  ϊη  §ι·εαί  ραΓί  ίηε  ίεχί  οί 
ίηε  ητδί  ΙηΓεε  Βοοίίδ  οί  ίηε  Μαεεαοεεδ,  \νηίεη  3.Γ6  λναηίίη§  ίη  ίηε  ναίίεαη 
εοάεχ.  δρεείηιεηδ  οί  ίίδ  τεαάίη^δ  \νεΓε  ΙίοεΓαΙΙν  ρπχίαεεά  ογ  Ζαηείίί  ϊη 

Ιιίδ  εαίαΐο^ηε  οί  ίηε  Οτεείί  Μδδ.  οί  δί  ΜαΛ'δ  (νεηίεε,  Ι74°2)>  Ιη€ 
ΪΓηροΓίαηεε  οί  ίηε  Μδ.  \ναδ  Γεεο§ηίδεά  ογ  Οίαε.  ΜοΓεΙΙί,  \ν1ιο  άεδοποεά  ίί 
αί  1εη§ΐΚ  ίη  ηίδ  αεεοηηί  οί  ίηε  εοάίεεδ  ιιικΙεΓ  ηίδ  εαΓε.  δίΐΌίη  αίδο  §ανε 

δοπιε  αεεοηηί  οί  ΐί  ίη  Είεηηοπι'δ  Κβρενίονίιιηι  ίοΐ"  1781  (ρ.  ι8ι).  Α 
εοΐΐαίίοη  οί  ίηε  λνηοίε  Μδ.  \ναδ  πιαοίε  ίοΓ  Ηοίηιεδ  αηά  Ραι-δοηδ  ίη  1789  ογ 
Οεο.  Ζοε§α  αη<1  Νίεη.  δεηο\ν ;  ίηε  εοιτεδροηάεηεε  \νηίεη  Γείαίεδ  Ιο  ίηίδ 
ηηάεΓία1άη§  ίδ  δίίΐΐ  ρι-εδεΓνεά  ίη  ίηε  νεηίεε  1ίθΓαΓγ.  Τηε  ΟχίοΓά  εοϋίΟΓδ, 
ΗοννενεΓ,  ΛνεΓε  ηοί  ζΧ  πΓδί  ηιαάε  ανναΓε  ίηαΐ  ΐί  \ν&δ  ννπΙΙεη  ίη  ιιηείαΐδ,  αηά  ίϋ 
ΐαΐςεδ  ταηΐί  ίη  ΙηείΓ  ηοίεδ  αδ  α  ειίΓδίνε  υηάεΓ  Ιηε  ηηηιοεΓ  23·  Τηε  ρΓθ1ο§ιιεδ 
Ιο  Ιηε  ΡΓορηεΙδ  \νεΓε  ρπηίεά  ογ  ΤίδεηεηάοΓί  ίη  ηίδ  ΑηεοάοΙα  $αονα  βί 
ρνο/αηα,  ρρ.  103—9,  ̂ Φ5·  ι855· 

Ιη  ίηε  ρΓεδεηί  εάίίίοη  Οοά.  V  ηαδ  οεεη  επιρίονεά  οη1γ  ίοΓ  Ιηε  ίοηΓ 
Βοοίνδ  οί  Μαεε&ϋεεδ,  \νηεΓε  Ιηε  ραιιείίν  οί  ιιηείαΐ  Ιεδίίηιοηγ  ι-εηάεΓεά  ίί 
ηεεε5δαΓγ  ίο  άερ&Γί  ίΓοηι  ίηε  ηιΐε  \νηίεη  ρΓεδεΓίοεά  ίηε  δοΐε  ιίδε  οί  δυεΚ 

Μδδ.  αδ  ατέ  αεεεδδίοίε  ίη  ριιοΐίδΐιεά  ίαεδίηιίΐεδ  αηά  ρηοΙο§ι-αρηδ 3.  Τηε  ίοαι- 
Βοοίςδ  αδ  §ίνεη  ίη  V  ννεΓε  εοΐΐαίεά  αίΐ"εδη  1»γ  ΐΗε  ΕάίίΟΓ  οί  ίΚίδ  \νοΛ  ίη  ίηε 
δρπης  οί  ίηε  ρΓεδεηί  γείΐΓ ;  οηί  ογ  ίηε  εοηΓίεδγ  οί  Όν  Ε.  Κίοδίεηηαηη  Ιιε 
Ηαά  οεεη  ρΓενίουδ1γ  ρΓονί(1εά  \νίίη  α  εοΐΐαΐίοη  οΓ  ίηε  δεοοηό  Βοο1<,  \νΗίε1ι 
ίΚαί  δεηοΙ&Γ  Ηαά  πιαάε  ίη  1892 — 3>  αη(^  ̂ Γ  Κίο^ίεπηαηη  ηαδ  δίηεε  1<ίηΐ1]γ 

_  1Τ1ιε  ν/οΓάδ  3Γε  :  "  Εχ  οιτιηίΙ)υδ  αυΐεπα ΗΒπδ  ςαϊ  ϊη  πιαηϊΒυδ  ΓυεΓυηί,  υηιΐδ  ηΐο 
[ν&ι.  Ογ.  1209]  ρΓαε  &1ϋδ  ΓηϊηίΓη  ίη 
ιηοάυιη  ίηδίϊΐαΐΗΓη  επαεηΓίΣΐΐϊοηεπι  &(3ϊιιπί£ ; 
ροδί  ευιτι  ιιεΓΟ  ά\ΊΊ  άηο  ςπί  ζά  εΐυδ  ιιείυδία- 
ΐεπι  ργοχΪγπϊ  ςιπάεπι  δεά  1οη§ο  ρΓΟχίπιΐ  ίη- 
ΐεηι;ι11ο  &εςβαυηΐ,  υηυδ  ΙΙεηείυδ  εχ  βίΒΠο- :Ηεο^  ΒεδδίΐΓίοηΐδ  03Γάίη3ΐίδ,  εί  15  ςποςυε 
«ίΓ2η(1ίοπΐ3Π5  Ηκεπδ  δΟΓΪρΐυδ,"  &ο. 

2  δεε  Οταβΰα  Ό.  Ματοϊ  Βώΐϊοίΐιβΰα 
οοίίά.  ηια,ηηχενϊρίοτητη,  ρρ.  ι — 13. 

3  Γογ  4  Μ&οο.  ηεΐρ  ιηαγ  1>ε  εχρες[ε<3 Γγοπι  ΐΗε  8>τΪ30  νεΓδϊοη,  Ιηε  ΙεχΙ  οΓ  \νΗίοΗ, 
οοηδίΓυοΙείί  \>γ  ΡγοΓ.  Βεηδ1γ  Γγοιτι  9  Μδδ., 
ηαδ  οεεη  ίη  Ιγρε  δίηοε  ι86δ,  ζηά  ννΐΐί 
δΗοΓίΙν  βε  ριΛΗδΙιεά  ΐΗε  ΟαπιοποΙςε 
υηϊνει·Μϋγ  ΡΓβδ5. 



χνί 

εοηιραΓΰά  ίΗε  ηε\ν  εοΐΐαΐΐοη  οί  ΒοοΠδ  ΐ. — ϋί.  \νϊΐ1ι  Ηΐδ  ολνη1.  λΥΙιεΓε  ίΗε 
ίλνο  οοΐΐαίίοηδ  Ηανε  άϊβεϊεά,  &η  αρρεαΐ  Η&δ  Ηεεη  πι&ςΐε  Ιο  ίΗε  ηοίεδ  οί" Ηο1ιτΐ65  αηοΐ  ΡαΓδοηδ. 

ΤΗε  Μδ.  Ηαδ  Ηεεη  οοητεοίεά  Ηγ  ίΗε  δοπΗε  Ηίιτίδείί  ογ  Ιιίδ  άϊονίΗοία  (V1), 
αηά  Ηγ  α  Ιαίε  Ηαηά  (V3),  Ηπί  ίΗε  οοπ-εοίίοηδ  -ννίίΐι  ίε\ν  εχοερίϊοηδ  αίϊεοί 
οηΐγ  ίΗε  δρε11ίη§;δ. 

ΡΚΑΟΜΕΝΤΑ  ΤΐδΟΗΕΝΟΟΚΓΙΑΝΑ  ΙΛΒΚ.Ι  ς>ϋΑΚΤΙ  ΜΑΟΟΑΒΑΕΟΚ,υΜ. 
ϊΌιιγ  1ε3νεδ  υδεά  ίη  ιΗε  Βΐηόίη^  οί  ιΗε  Μ3.  οί  ιΗε  Αοΐδ,  Ερίδΐΐεδ  3ηά  Αροο3ΐγρδε 

Ιίηολνη  35  Οοοίεχ  ΡθΓήπ3ηηδ  ΟΗΪΕνεηδίδ  (Ρ),  επ(3  ρυΗΙίδΗεά  Ηγ  ΤίδςΗεηθοΓί  λλγϊιΙι  3 
ίαοδίιτπΐε  οί"  ιΗε  \νπΐίη§  ϊη  Μοιι.  8α.ζν.  νί.  339>  34°  ΤίδεΗεηάοΓί  3δοήΗεδ  ίΗε  Η3ηά Ιο  ΙΗε  δενεηΐΗ  οεηΐυΓγ;  ΗιιΙ  ιΗε  οΗ3Γ3θΙεΓ5,  \νΗίοΗ  3Γε  ΐ3Γ§ε,  οο3Γδε1γ  ίοπηεοί,  3ηά 
δ1ορίη§,  ΕΓε  $χΐ£§ε5ΐίνε  οί  ιΗε  ηίηΐΗ.  ΤΗε  ίτ&§ιηεηΐ5  (νίϋ.  5»  6,  ιι,  12,  15,  29;  ίχ- 
28 — 3°>  3Χ>  32)>  Ηπεί35  ΐΗεγ  3Γε,  ρΓεδεηΙ  δοιτιε  ρεου1Ϊ3Γ  Γε&ο!ίη§5,  \νΗίςΗ  δεεπιεά  ίο 
,)υ5ΐίίγ  ιΗείΓ  επιρίογπιεηΐ  ίη  ΙΗε  ρΓεχεηΙ  εάίΐίοη. 

ΤΗε  ίο11ο\νΐη§  Μδδ.  Ηανε  Ηεεη  ιΐδεά  ίοΓ  ίΗε  Ρδ&ΐηΐδ  οί  δοΐοιηοη.  ΤΗε 

άεδοπρίίοη  οί"  ίΗε  πτδί  ίΗΓεε  αηά  οί  ίΗε  ΗίΐΗ  ίδ  0Γα\νη  ίΐΌίτι  ίΗε  εάίίϊοη  οί 
ΡΓοίεδδΟΓ  Κγΐε  αηά  Όγ  ̂ ηιεδ. 

ΟοϋΕΧ  ΗΑνκίΕΝδίδ.  Α  ίοΐίο  Μ5.  οί  ιΗε  ιοί,Η  οεηΙιΐΓγ  ννπίΐεη  ϊη  άοαΗΙε 
οοΐυπιηδ.  ΤΗε  νοίυηιε  νναδ  ρυΓθΗ&δεά  3Χ  νεηίεε  ϊη  16991  ϊη  Ι732  Ρ^55εά  ίηΐο 
ίΗε  Κογ&1  ΕϊΗγεγυ  31  €ορεηη&§εη,  \νΗεΓε  ίϊ  ίδ  δίίΐΐ  ρΓεδεΓνεά  (ηο.  6).  Ιι  οοηδίδίδ  &ι 
ρτεδεπί  οί  ςυίΓεδ  ιι — 39  °^  Ιηβ  οπ§ίη&1  Μ5.,  οοηί3Ϊηίησ  _[οΗ  (\νίίΗ  &  οαΐεηα), 
ΡΓονεΛχ,  Εεοΐεδΐ&δίεδ,  ΟΕηίίεΙεδ  (ιΗεδε  ίΗΓεε  Ηοο1<5  λνίΐη  δοηοΐί^),  λνϊδάοηι  οί 
δοΐοηιοη,  Ρ53.1πΐ5  οί"  δοΐοπιοη,  Εεοΐεδϊίΐδίίοαδ.  ΤΚε  οοΐΐ&ίίοη  οί"  ιΗε  Ρδ^ΐηΐδ  οΓ 
δοΐοιηοη  \ν&5  πι^άε  Ηγ  ΡΓοίεδδΟΓ  Κγΐε  ίη  ι888  3.1  0&ηιοπά§ε,  %νΗεΓε  Ιηε  Μδ.  »τ35 
άεροδίίεύ  Γογ  ιΗε  ρνίΓροβε  ΐ)γ  ιΗε  οουΠεβγ  οί"  Ιηε  Οορεηη3§εη  &αΐΗθΓΐ(:ίε5. 

Οοοεχ  Μο5^υΕΝδIδ.  Α  ΐΗΪΓίεεηΐΗ  ςεηΙιΐΓγ  Μδ.,  οοη5Ϊ5ΐίη§  οί  225  1ε&νε$, 
ΓηεΕ5απη§  13!  Χ  ιι  ϊηοΗεδ,  ννπΙΙεη  ίη  1\νο  ογ  δοηιείίπιεδ  ίη  ίΙίΓεε  οοΙιίΓηη».  ΤΗε 
Ηοοίί  οοηΐ&ίηδ  ̂ οΗ,  Ριτονει-Ηδ,  Εες1ε5ΪΕ5ΐε5,  Οαηΐίοΐεδ,  λνίδάοηι  ο£  δοΐοηιοη,  Ρδ^Πηδ 
οί  δοΐοπιοη,  Εοοίεδίαδίίοιίδ ;  ΙΗε  ίΪΓδΙ  ίουΓ  Βοο1<5  3Γε  &οοοΓηρΕηίεά  Ηγ  Οίΐΐεηαε  ογ 
δςΗοΙία.  ΤΗίδ  Μδ.  νν^δ  Ηγοπ§Ηι  Ιο  Μοδοονν  ίη  1653  ίΓΟπι  ίΗε  ηιοηΕδΙεΓγ  οί  ΙνεΓοη 
3.1  Μι.  ΑΐΗοδ.  Α  ΐΓ3.ηδ0ΓΪρΙ  οί  ίΗε  Ρεαίηιε  \ναδ  ίυΓηΐδΗεά  Ιο  ΡΓοίεδδΟΓ  Κγΐε  &ηά 
Όγ  ̂ 3^ηε5  Ηγ  ίΗε  ΑΓοΗϊπι&ηάπΐε  ννΐ&άίηιίΓ  οί  Μοδθο\ν;  ίΗε  οοΐΐαΐίοη  \νΗίοΗ  Η&3 
Ηεεη  ιΐδεά  %ν&δ  ταζ.ά&  ίχοπι  ΐΗίδ  οοργ  Ηγ  ίΗε  ρΓεδεηί  εάίΐΟΓ. 

ΟοϋΕΧ  ΡΑΚίδίΝυδ.  Α  ςυ&Πο  οί  495  Ιε&νεδ  χνΓίΐΙεη  οη  ραρεΓ  ίη  ΐ4ΐ9>  ε°η- 
δίδίίη§  οί  Γηίδοείίαπεουδ  ηΐΗΐΙεΓ  αηά  οοηΙ&ίηίη§  Ϊ7ΐί(Τ  αΐϊα  (ί?.  224α — 24$Λ)  ιΗε 
λνίδάοηι  &ηά  Ρδ^Ιπίδ  οί  δοΐοπιοη  ζηά  Εοοίεδίαδίίουδ.  ΤΗε  νοίυηιε  ίδ  ρΓεδεΓνεά  ίη 
ίΗε  ΒίΗΗοίΗέςηε  ΝΕίίοη&Ιε  3.1  ΡίΐΓΪδ,  \νΗεΓε  ίϊ  ίδ  ηυηιΗεΓεά  2991  Α.  \νε  Ηα\·ε  ιΐδεά 
3.  οο1ΐ3ίίοη  \\·ΗίοΗ  \ν3δ  πΐ3άε  ίοι·  ΙΗε  ΟαπιΗπ'άξε  εοϋποη  οί  ιΗε  Ρεαίιης  Ην  ίΗε ΑΗΗέ  Β3ΐίίΐο1,  οίΡ3Γίδ. 

1  Όγ  Κ1οδΙεΓπΐ3ηη  Ηορεδ  ΙθΛνοΓΐ<  ίΗΓου§;Η       Ηίδ  οο1ΐ3ίϊοη  οί  ΐΗίδ  ίιηρθΓΐ3ηΙ  Μ  δ. V  3  δεοοηο!  Ιίηιε  ννίΐΗ  ιΗε  νίε\ν  οί  ρεΓίεοιίη^ 



χνϋ 

ΟοϋΕΧ  Κ,ΟΜΑΝϋδ  (ν3[ίο3.ηυ5  Ογ.  336)·  Τηίδ  Μ5.,  \νηίεη  ϊδ  οίΐεα!  1>γ  Ρ^Γδοηδ 
3.5  253,  &η(1  Ϊ3  1>Υ  Πιπί  Γογ  ̂ ο1^,  Ρι-ονεΓΟδ,  Ο&ηΐίείεδ,  ίηε  \νί5θ1οηα  οί  δοΐοπιοη 
3.ηά  ΕςοΙεδΪΕδίίουδ,  ίδ  α  ςα&Γΐο  νείΐιιιη  Μ 5.  ΗδοπΒεά  Ιο  ίηε  ίουι-ΐεεηιη  οεηΐυι-γ.  Α 
οοπιρίείε  οοΐΐαΐίοη  οί  Λε  εοάεχ  \ναδ  πι&άε  1>γ  Όγ  Ε.  ΚΙοδΙεητι&ηη  ίη  ιδ93>  &η<1  Γγοιπ 
Ηΐδ  οο1ΐ3ΐίοη  οί  ιηε  Ρ$αΙηι$  \νίΐη  ιηε  ίεχΐ  ρπηίεά  ογ  Ηίΐ^εηίεΐά  ίπ  ίηε  Ζβϋ$οΗΗ./ί 

ιυί$ε.  ΤΗ.  χί.  ρ.  133  ιηε  1εχ1  ίη  Ιηϊ8  εάίΐίοη  η&5  βεεη  άεπνεά.  Τηε  Μ  8.  ννΐΐΐ  1>ε 
ίηΐΐγ  άεδοποεά  ίη  Ότ  Κ1ο5ΐεπτΐ3ηη'5  ίοΠηοοΓηίη§  ΑηαΙβοία  ζητ  Ξερίηαξϊηία. 

Οοώεχ  νΐΝθθΒθΝΕΝδΐ8.  Α  ίοΐίο  Μ5.  οί  ιηε  ΐεηΐη  ςεηΐιη-γ  ννπίΐεη  ίη  άουΜε 
οοΐυπιηδ  οί  26  Ιίηεδ,  &η(1  ίη  3.  δεπαίπηοί^Ι  η&ηά.  Τηε  νοίαιηε,  \νηίεη  15  ηιιπιοεΓεοΙ 
€οά.  Ογ.  Τηεοΐ.  η,  Άτιά  \ναδ  ριηχηΣίδεα!  ζί  0οη5ΐ3ηΐίηορ1ε  ίη  ιηε  δίχίεεηίη  εεηιιΐΓγ, 
οοηδίδΐδ  οί  ι66  Ιεανεκ,  &η<3  οοηΐ&ίηδ  ̂ ο^,  ΡΐΌνει-05,  Εοοίεδί&δίεδ,  €Ηηΐίο1ε5  (\νίΐΚ  α 
ο&ΐεηα  5ο  ίζχ),  λνίδάοηι  οί  5ο1οηιοη,  Ρδαίπΐδ  οί  δοΐοπιοη,  Εοείεδί&δΐίεηδ.  Τηε 
οοΐΐ&ίίοη  \νηίοη  \νε  ηανε  ιίΒεά  \να5  εοπαπιυηίς&ΙεςΙ  Ιο  ΐηε  (ϋαπιοπά^ε  εάίΐοΓδ  οί  ιηε 
ΡίαΙνα  ογ  ϋΓ  Κυάίοΐί  ΒεεΓ. 

ΤΗε  ΟΓεεΗ  ΡδαΙίεΓδ  \νΗίεΗ  δΐιρρίγ  ίΗε  ίεχί  οί"  ίΗε  εεείεδίαδίίεαΐ  Οαηίίοΐεδ 
αηά  οί  ίΗε  ηοίεδ  υροη  ίΗειη  Ηανε  Ηεεη  άεδεπΗεά  ίη  ίΗε  ρΓείαεε  ίο  ίΗε 

δεεοηά  νοΗίΓηε  οί"  ΐΗΐδ  \νοΛ  (ρρ.  νΐϋ. — χϋ.)· 

ΤΗε  ρΐεαδαηί  άηίγ  Γετηαίηδ  οί  αεΗηο\ν1εά£πη£  ίΗε  ηεΐρ  \νΗΐοΗ  Ηαδ  Ηεεη 
ΚΗεΓαΙΙγ  ΓεηάεΓεά  οη  ενεΓγ  δϊάε.  ΟίΗεϊαΙ  άιιίϊεδ  Ηανε  ρΓενεηίεά  ίΗε  εάίίοΓ 
ίΓοιη  άενοίϊη£  ίο  Ιηΐδ  νοίιιηιε  δο  ΓηηεΗ  οΓ  Ηϊδ  ίίηιε  αδ  Ηε  ν/αδ  αοίε  ίο  §ϊνε  ίο 

ίηε  ί\νο  νοίυπιεδ  Λνηίεΐι  ρΓεοεαΙεά  ϊί.  ΤΗε  §ΓεαίεΓ  ραΓί  οί  ίηε  ρΓερ&Γ&ίοι-γ 
\νοΓ^  ηαδ  ίηεΓείοΓε  βεεη  εηίηΐδίεοί  ίο  ί\νο  οο11εα§πεδ,  ίΐιε  Κεν.  ΡοΓοεδ 

ΚοΠίηδοη,  Μ. Α.,  οί Οιπδί'δ  Οο11ε§ε,  αηά  Η.  5ί  7οΗη  ΤηαεΙνεΓ&γ,  Εδ^.,  Μ.  Α., 
οί  Κίης'δ  €ο11ε§ε,  \ν1αοδε  &δδίδίαηεε  ίηε  δγηάίεδ  οί  ίΗε  ΡΓεδδ  η&νε  Ιίίηάΐγ 
εηαϋΐεαΐ  ηΐηι  ίο  δεοιίΓε.  Μγ  Κοίίΐηδοη  εοΐΐαίεά  ίηε  ρηοίοοταρηδ  οί  ΒΑ^  αδ 
ίαΓ  αδ  ΙεΓετηίαη  χχχνΐ,  ννηεΓε  ηΐδ  \νοι·1ί  \ν&δ  ΙαΙίεη  νιρ  ϊ>γ  Μι-  Τηαε1ίει·αγ, 
\νηο  ηαδ  εοηιρίείεά  ίηε  ΙαδΗ,  αηοΐ  ηαδ  αίδο  ρΓεραΓεά  ίηε  αρρεηαϋχ  οί 
υηδίιΗδίαηίΐαΙ  ναπαηίδ.  \νίίηοαί  ίηε  ραίίεηί  αηά  αεαίΓαίε  Ιαυοαν  οί  ίηεδε 
ίε11ο\ν-\νοΓΐ<εΓδ  ίηε  αρρεαΓαηεε  οί  ίηε  ΙηΪΓά  νοίαηηε  \νοα1ά  Κάνε  ϋεεη  άεΐαγεά 
ρεΛαρδ  ίοΓ  δενεΓαΙ  γεαΓδ.  δίιιάεηίδ  \νηο  ιίδε  ίΐιίδ  νοίιιηιε  \νί11  αίδο  ο\νε  α 
άεϋί  οί  £Γαΐίίιιάε  ίο  Μγ  Κεάραίΐι  αηά  ίο  Όυ  Νεδίΐε,  \νηο  ηανε  οοηίίηιιεά  ίΚεΐΓ 

ϊηναΙααΚΙε  \νοΓΐ<:  οί  ι-ενίδίοη.  Μγ  Κεάραίη  ηαδ  α§αίη  τεαά  ίΙίΓοη^η  ίΗε 
ρΓοοίδ,  \νϊίη  εχεείΐεηί  τεδίάίδ,  αηά  Όγ  Νεδίΐε  £εηεΐΌΐΐδΙγ  νοΙιιηίεεΓεά  ίο 
Γεεοΐΐαίε  ίηε  ννηοίε  οί  ίηε  δηεείδ  οί  ίΗε  ΡΓορΗείδ  \νϊίΗ  ίΗε  ρΗοίο^ΓαρΗδ  οί 
Β.  Ιί  ηιαγ  ίΗεΓείοΓε  Ηε  Ηορεά  ίΗαί  α  ηεαΓ  αρρΓοαεΗ  ίο  ρεΓίεεί  αεοιίΓαεγ 
Ηα§  Πεεη  ηιαάε  δο  ίαΓ  αδ  ίΗαί  Μ8.  ίδ  εοηεεΓηεά.  Ιη  άεαϋη§  \νϊίΗ  ίΗε 
Ιεχίηαΐ  άΐίΗειάίίεδ  οί  ίΗε  δεοοηά  ΒοοΗ  οί  ΜαεεαΗεεδ  ίΗε  ΕάϊίΟΓ  Ηαδ  Ηεεη 
&δδϊδίεά  Ηγ  ίΗε  γεί  υηραΗΙίδΗεά  τενίδίοη  οί  ίΗε  Εη^ΙίδΗ  νεΓδΐοη  αηά  Ηγ 
α  Ηδί  οί  τεαάϊη^δ  ρΓεραΓεά  ίοΓ  ίΗε  ιίδε  οί  ίΗε  τενΐδεΓδ,  ρΓοοίδ  οί  ννΙιϊεΗ  Ηανε 
Πεεη  δΐιρρϋεά  ίο  Ηΐηι  Πγ  ίΗε  Πϊηάηεδδ  οί  Όγ  Μοαίίοη. 



χνϊϋ 

ΤΗε  £Γ63.1  δοΗοΙαΓ  ίο  \ν1ιοπι  ίΗίδ  Ηοο1<  ο\νεά  ίίδ  ίηεερίίοη  αηά  ίίδ 

ίηδρΪΓαίίοη,  ίδ,  αίαδ,  ηο  Ιοη^εΓ  ννίίΗ  ιΐδ.  Βηί  ίΗε  Γεεοΐΐεείίοη  οί"  Ηοιί'δ 
Ιίεεη  ίηίεΐ'εδί  ίη  ίΗε  ρΓθ§ι·εδδ  οί  ίΗε  λυογ1< — αη  ίηίεΓεδί  δηδίαίηεά  ίο  ίΗε  Ιαδί 
άαγδ  οί  Ηίδ  Ιίίε — Γεηιαίηδ  ίο  §ίνε  δίΓεη§ίΗ  ίο  ίΗοδε  λλ<Ηο  αΓε  αΗοαί  ίο  εηίει-  οη 
ίΗε  ιηοΓε  αΓάαοηδ  αηά  Γεδροηδίοίε  ίαδ1<  ο£  ρΓεραπη§;  ίΗε  Ιαι-^εΓ  εάίίίοη  οί 
ίΐιε  Οαηιοπά^ε  δερίιια§ίηί. 

Τΐιε  άεαίΗ  οί  Όΐ  ΗογΙ  οη  Νον.  30,  1892,  \ναδ  ίο11ο\νεά  \νίί1ιϊη  δίχ 
ιηοηίηδ  \>γ  ίΗαί  οί  ΡιτοίεδδΟΓ  Βεηδίγ,  ννηΐΐδί  ίη  ίΗε  ρΓεδεηί  γεαΓ  ίηε  ΙΙηί- 
νεΓδϊίγ  Ηαδ  οεεη  εαΐΐεά  ίο  άερΙοΓε  ίηε  Ιοδδ  οί  ΡΓοίεδδοι·  \Υ.  ΚοΒειΐδοη 
δηιίίΗ.  Ιη  εαεΗ  οί  ίηεδε  επιίηεηί  Οπεηίαΐ  δεΗοΙαΓδ  ίΗίδ  ηηάεΓίαΠίη§  ίουηά 
α  νναπη  ίπεηά.  ΡιτοίεδδΟΓ  Βεηδίγ  \ναδ  αί  ίηε  ίίηιε  οί  Ηίδ  άεαίΗ  α  ηιειηοεΓ  οί 
ίηε  ΚΧΧ.  Οοηιηιίίίεε,  αηά  ηε  Ηαά  Ηορεά  ίο  ία!<ε.αη  αείίνε  ραιΐ  ίη  ίΐιε 

εοΐΐεείίοη  οί  ηιαίεπαΐδ  ίοΓ  ίΐιε  1αχ·§εΓ  εάίίίοη.  ΡΓοίεδδΟΓ  ΚοΗεΓίδοη  δηιίΐΗ'δ 
άεερ  ίηίεΓεδί  ίη  3.11  ίΗαί  εοηεεΓηδ  ίηε  δίνιάγ  οί  ίηε  Οΐά  Τεδίαιηεηί  δεειηεά 
ίοΓ  ίηε  Οαηιοπά^ε  δερίυα^ίηί  Ιιίδ  δίεαάγ  δαρροΓί  αηά  οεεαδίοηαΐ  Ηυί 
ναΐιιαοίε  αδδίδίαηεε;  \νίίηίη  α  ίε\ν  \νεε1ίδ  οί  ηΐδ  άεαίΗ  Ηίδ  εοαηδεί  %να§ 
δου^ηί  ιιροη  δοηιε  άουοίίιύ  ροίηίδ  εοηηεείεά  \νίίη  ίηε  ρνεδεηί  νοΠαηιε,  αηά 
ηιοδί  Ιάηάΐγ  §ίνεη. 

Ιη  εοηείιΐδίοη,  ίηε  ΕάίίΟΓ  άεδίΓεδ  ίο  εχρί'εδδ  ηίδ  ρεΓδοηαΙ  ΐΗαηΙίδ  ίο  ίηε 
δγηάίεδ  οί  ίΐιε  ΙΙηίνεΓδίίγ  ΡΓεδδ  ίοΓ  ίηε  ίηάιι1§εηεε  ίηεγ  Ηανε  δΗελνη  ίο  Ηίηι 
άαπη^  ίηε  εοηΓδε  οί  3.  \νοΓΐί  \νηίεη  ηαδ  ηεεεδδαπίγ  οεεη  οί  δ1ο\ν  αηά  ηη- 
εεΓίαίη  §Ύθ\νίΗ;  ίο  ίηε  δερίηα§ίηί  Οοηιηιίίίεε  ίοΓ  ίηείΓ  οοηδίάεΓαίίοη  οί  ίηε 
ςαεδίίοηδ  \νΗίεΗ  Ιιανε  ήΌηι  ίίηιε  ίο  ίίηιε  οεεη  δΐιοηιίίίεά  ίο  ίΗείΓ  ]ιιά§ε- 
ηιεηί ;  αηά  ίο  ίηε  οίηεει-δ  αηά  \νοΓΐ<;ηιεη,  εδρεείαΐΐγ  ίηε  τεαάει-δ,  οί  ίηε  ΡΓεδδ, 
\νηοδε  υηΓεηιίίίίη§  αίίεηίίοη  ηαδ  Ηγοιι^Ηι  ίηε  ρπηίίη§  οί  ίηεδε  νοίιηηεδ  ίο  α 
δΐιεοεδδίυΐ  εηά. 

Αί  ίηε  εηά  οί  νοί.  ϋ.  ίΗε  ΕάίίΟΓ  \ναδ  αοίε  ίο  ίηδειΐ  α  Ιίδί  οί  "αάάίίίοη* 
αηά  εοΓΓεείίοηδ  ίο  οε  ηιαάε  ίη  ίηε  ίεχί,  ηοίεδ,  αηά  αρρεηάίχ  οί  νοί.  ί., 
εοηιηιηηίεαίεά  \)γ  Όγ  Νεδίΐε — ίηε  τεδίιΐί  οί  α  εοηιραπδοη  οί  ίηε  ίεχί  αηά 
'  ηαηάδ '  οί  Β  αδ  τερΓεδεηίεά  ίη  ίηαί  νοίνιπιε  \νίίη  ηίδ  ΞηρρΙειιιαιίιαη 
εάίϋοηηηι"  διιεΗ  α  Ιίδί,  ηοννενεΓ  χΐδείαΐ  ίοι·  ίηε  ίίηιε,  \ναδ  ηεοεδδαΓΪΐγ 
ρΓονίδίοηαΙ,  δίηεε  ίηε  5ιιρρΙβηΐ€ηίηηι  \ναδ  ηαδεά  ηροη  α  εοΐΐαίίοη  οί  α 
ίαεδίηιίΐε  οί  ίηε  ναίίεαη  Μδ.  αηά  ηοί  υροη  ίηβ  Μδ.  ίίδείί  ογ  α  ρηοίο^ΓαρΙι 
οί  ίί.  Τηε  εοηιρίείίοη  οί  ίηε  ρηοίο§ταρ1ι  οί  Β  ηαδ  ηο\ν  ηιαάε  ίί  ροδδίοίε  ίο 
δΐιο]εεί  οοίη  οί  ίηε  εαήίεΓ  νοίιιηιεδ  ίο  α  ΙηοΓοη§η  τενίδίοη,  δο  Γατ  αδ  ίΚαί 
Μδ.  ίδ  οοηεεΓηεά ;  αηά  ίηίδ  Ηαδ  οεεη  νοίπηίαπίν  ιιηάενίαΐνεη  αηά  εχεοαίεοί 
ογ  ίηε  δαηιε  εοιηρείεηί  Ηαηά.  Όγ  Νεδίΐε  Ηαδ  αίδο  εοΐΐαίεά  αίΓεδΗ  ίΗε 
ρΗοίο§ΓαρΗ  οί  Α  ίοΓ  ίΗοδε  ραΓίδ  οί  ίΗε  ίεχί  \νΗίεΗ  αΓε  δΐιρρίίεά  Ηγ  Οοάεχ 



XIX 

Αΐεχαηάπηιΐδ.  Ιη  α  δεοοηά  εαϋίΐοη  Ιΐιε  \νΗο1ε  οί  Ιήδ  Γεδίιΐΐδ  \νϊ11  βηά  α 
ρεππαηεηί  ρΐαοε,  ΛνϊΐΗ  Ιΐιε  εχεερίίοη  οί  οεΠ&ΐη  ραΙαεο^ΓαρΙιΐοαΙ  αηά 
1ίΐχΐΓ§ΐοα1  άείαΐΐδ  λνΐιίοΐι  άο  ηοΐ  ίαΐΐ  ννίίΐιΐη  ίΐιε  δοορε  οί  ΐΗε  \νοΓ^.  Μεαη- 
\ν1ιϋε  Όγ  Ν  εδίΐε'δ  άεδίΓε  ίΐιε  εοΓΓεοΐίοηδ  οί  ΐΗε  Ιεχί  αΓε  ρΐαεεά  αί  ίΚε  εηά 
οί  ίΐιε  ρΓεδεηΙ  νοίιιπιε  ίοΓ  ίΐιε  οεηεήΐ  οί  ρυι-εΙι&δεΓδ  οί  ίΚε  ίΪΓδί  εαϋίίοη. 
Νο  οηε  \ν1ιο  ίδ  αοειίδίοηιεά  ίο  Ιΐιε  Ι&ϋοιίΓ  οί  οοΐΐαίίοη  ννίΐΐ  ί&ΐΐ  ίο  αρρΓεοϊαίε 
ίΐιε  δείί-δαοπήεε  ννΗίεΗ  Ιια,δ  ρΓΟίχιρΙεά  ίΐιε  ίηάεί&ίί^&οίε  αιιίΙιοΓ  οί  ίΐιε 
ΞηρρΙβηιεηΗηη  ίο  \νοΓΐς  ρα§ε  \)γ  ρα^ε  ί1ιΐΌΐι§Η  ΐΐιβ  νοίιιπιεδ  οί  ίΐιε  Κοπι&η 
ρΗοίο§ταρΙι 1  ίοι-  ΐΗε  ριίΓροδε  οί  δεοιιήη§  ρεΓίεεί  &οοιιγ&ο)'  ϊη  ίΐιίδ  τερΓε- 
δεηίαίίοη  οί  Λε  οΐάεδί  Μδ.  οί  ίΗε  ΚΧΧ. 

1  Τηε  οοΐΐαάοη  \ν&5  ηΐΗοΙε  ίτοιη  3.  εοργ  ΡγοΓ6550γ  Κοοίηδοη,  \νηο  Ιάησίΐγ  ΙεηΙ  Ίί  ίο 
οί  ΐΗε  ρΗοίο§ΓΕρ1ι  ϊη  ίΗε  ρθΛ565&ϊοη  οί      Όγ  Νβϋΐε  Γογ  ΐΗε  ριΐΓρο$ε. 



ΡΚΟΡΗΕΤΑΕ  ΕΤ  ΜΑ(ΧΑΒΑΕΟΚϋΜ  ΕΙΒΚΙ. 

Χ  =  Οοάεχ  δίηαίίΐοιίδ  (=  8,  Εα^απίε,  Νεδίΐε). 
Α  =  Οοάεχ  Αΐεχαηάπηιΐδ  (=  III,  Ρ&Γδοηδ). 
Β  =  Οοάεχ  ν&Ιϊοαηιΐδ  (=11,  Ρ&Γδοηδ). 
Ο  =  ΕΓα^ιηεηΐΗ.  Γβδοπρία  ϋιιβϋηειίδία  (=  VIII,  ΡαΓδοηδ). 
<2  =  Οοάεχ  ΜαΓοΙι&Ιΐ&ηνίδ  (  =  ΧΙΙ,  Ρ&Γδοηδ). 
ν  =  Οχ!εχ  νεηβίιΐδ  (  =  2$,  ΡαΓδοηδ). 
Ζ  =  ΕΓ&ξτηεηΙα  ΓεδεπρίΒ.  ΤΐδοΗεηάοΓή&ηα  Ιδ&ϊαε  ρι-ορΗείΣΐε  ( 

Εα§&Γάε). 
Γ  =  Οοάεχ  ΓεδεπρΙιΐδ  ΟΓγρίοίειταΙεηδίδ. 
Δ  =  ΕΓ&^πιεηία  τεδεπρία  Βοάΐεί^ηίΐ. 
Π  =  Ει·&§ηιεη1:α  Τϊδε1ιεη(ΙθΓβ3.η&  1ϊΐ)π  ΐν.  Μαοοαβηεοπιηι. 
87  =  Οοάεχ  ΟΗίδΐαηιΐδ  ΕΧΧνΪΓ&Κδ  ΙΐΒπ  Όαηίεΐΐδ. 

δγΓ  =  Οο<Αεχ  δγΓΟ-ΗεχαρΙαπδ  ΑπιΒίΌδίαηιΐδ. 

ΡδΑΕΜΙ  δΟΕΟΜΟΝΙδ. 

1ι  =  €θ(Ιεχ  Ηανηΐεηδΐδ. 
τη^Οοάεχ  Μοδηιιεηδίδ. 
ρ  =  (3ο(1εχ  Ρ&ήδίηιΐδ. 
Γ  =  Οοάεχ  Κοηιαηιΐδ. 
ν  =  Οοάεχ  νΐη(ΙοΙ)οηεη5Ϊδ. 

ΟΑΝΤΙΟΑ. 

Α  =  Ρδ&ΐίεπηιη  Οοάίεϊδ  Αΐεχαηάπηΐ  (=111,  Ραι-δοηδ). 
Ε.=  Ρδα1ίεπιΐΓη  ΟτΓαεοο-Ε&ίΐηυιη  νεΓοηεηδε. 
Τ  =  Ρδ3.1ίεΓΪιιΐΏ  Τιιποεηδε  (  =  262,  Ρ&Γδοηδ). 



Ω  Σ  Η  Ε 

ι        ΛΟΓΟΣ  Κυρίου  ος  έγενήθη  προς  'Ω,σήε  τον  τον  Βεηρεϊ  έν  ήμέραις  Β 
Όζείου  και  Ίωαθάμ  και  Άχάς  και  Έζεκίου  βασιλέων  Ιούδα  και  εν 
ήμέραις  Ίεροβοάμ  υιού  Ίωάς  βασιλέως  Ισραήλ. 

2  2Άρχή  λόγου  Κυρίου  (V  'Ω,σήε.  και  είπεν  Κύριος  προς  Ώσηέ 
Βάδιζε  λάβε  σεαυτώ  γυναίκα   πορνείας   και  τέκνα   πορνείας,  διότι 

3  εκπορνεύουσα  έκπορνεύσει  ή  γη  από  όπισθεν  του  κυρίου.  3 και 
έπορεύθη  και  ελαβεν  την  Τόμερ  θυγατέρα  Αεβηλάιμ,  και  συνέλαβεν 

4  και  ετεκεν  αύτώ  υιόν.  4 και  είπεν  Κΰριος  προς  αυτόν  Κάλεσον  το 
όνομα  αυτού  Ίεζραέλ,  διότι  ετι  μικρόν  και  έκδικήσω  το  αίμα  του 

Ίεζραέλ  έπι  τον  οίκον  Ίουδα,  και  καταπαύσω  βασιλείαν  ο'ίκου  Ισραήλ· 
5  5 και  εσται  εν  τη  ημέρα  εκείνη  συντρίψω  το  τόζον  τοΰ  Ισραήλ  εν 
6  κοιλάδι  του  Ίεζραέλ.  6 και  συνέλαβεν  ετι  και  ετεκεν  θυγατέρα,  και 
είπεν  αύτώ  Κάλεσον  το  όνομα  αυτής  Ουκ  ήλεημένη,  διότι  ού  μή 

προσθήσω   ετι  έλεήσαι  τον  οίκον  Ισραήλ,  αλλ*  ή  άντιτασσόμενος 
7  άντιτάξομαι  αύτοϊς.  7 τους  δβ  υιούς  ελεήσω  και  σώσω  αυτούς  έν 
Κυρίω  θεώ  αύτών,  και  ού  σώσω  αύτούς  έν  τόξω  ουδε  εν  ρομφαία 

8  ούδε  έν  πολέμω  ούδέ  έν  Ίπποις  ουδε  έν  Ίππεύσιν.  8  και  άπεγα- 
λάκτισεν  την   Ουκ   ήλεημένην,  και  συνέλαβεν  ετι   και  ετεκεν  υιόν. 

9  9 και  είπεν  Κάλεσον  το  όνομα  αύτοΰ  Ού  λαός  μου,  διότι  ύμεϊς  ού  λαός 

ΙηεοΓ  Ωσηε  Β  Ω<τ.  α  Α  ζ)  I  1  Κυρίου]  κϊ  ζ)  |  Βεηρι  ̂   |  Ο&ου  ΒΜ^  |  ΑΟ. 
λχαξ  Α<2  |  ογπ  και  4°  0*  (Ηαϊ)  ς"1»)  |  νιου]  ρτ  του  Α  2  εν]  προς 
Αζ)11^  |  οιώ  βάδιζε  Α  3  Δεβηλαειμ  Α(}         4  Ιουδα]  Ίηου  ̂ Π12  |  κατα- 

παύσω] αποστρέψω  Γ)*  (πΐ£  οι  ο'  καταπ.)  5  του  Ισραήλ]  οπι  του  (^* 
(δυρεΓδΟΓ  ζ)3)  |  κοιλαδι]  ρΓ  τη  Α<2  6  ελεησαι]  ρτ  τον      \  Ισραήλ]  ρτ 
του  Α(^  7  υιούς]  +  Ιουδα  Α(^  |  ουδε  φΐαίει-]  ουτε  Α  \  ουδε  εν  ττο- 
λεμω]  +  ουτε  εν  αρμασιν  Α  ουδε  εν  αρμ.  0*  (ουδε  εν  πολ.  ̂ 1(Π1&)) 

δΕΡΤ.  III. I Λ 



I  ΙΟ ΩΣΗΕ 

Β  μον  και  ε'γώ  ούκ  είμϊ  νμών.  ϊ0Και  ην  ό  αριθμός  τών  νιων  ίο  (ι)  (ΐΐ) 
Ισραήλ  ως  ή  Άμμος  της  θαλάσσης,  η  ουκ.  εκμετρηθήσεται  ούδέ 
εξαριθμηθήσεται·  και  εσται  εν  τω  τόπω  ον  ερρεθη  αύτοις  Ού  Χαός 
μον  νμεΊς,  κΧηθήσονται  και  αύτοΧ  νιοι  θεον  ζώντος.  11  και  σνν-  ιι  (2) 
αχθήσονται  οι  νίο\  Ίονδα  και  οι  νιοι  Ισραήλ  εττι  το  αυτό,  και 
θησονται  εαντοϊς  αρχήν  μίαν,  και  άναβήσονται  εκ  της  γης,  οτι 

μεγάλη  ή  ήμερα  τον  Ίεζραέλ.  τ είπατε  τω  άδελφω  υμών  Ααός  μον,  ι  (3)  II 
και  τη  άδελφή  υμών  Έλεημενη.  2Κρίθητε  προς  τήν  μητέρα  2  (4) 
νμών,  κρίθητε,  οτι  αντη  ον  γννή  μον  και  εγώ  ουκ  άνήρ  αυτής. 
και  έξαρώ  τήν  πορνιαν   αυτής  εκ  προσώπου  μον  και  τήν  μοιχείαν 
αύτής  εκ  μέσον  μαστών  αύτής,  3οπως  αν  εκδνσω  αυτήν  γνμνήν,  3  (5) 
και  αποκαταστήσω  αυτήν  καθώς  ή  ήμερα  γενέσεως  αυτής·  και 
θήσω  αυτήν  ερημον  και  τάξω  αυτήν  ώς  γήν  αννδρον,  και  άπο- 
κτενώ  αυτήν  εν  δίψεί'  4 και  τα  τέκνα  αντής  ον  μή  ελεήσω,  οτι  4  (β) 
τέκνα  πορνείας  εστίν.    5 οτι  έξεπόρνενσεν  ή  μήτηρ  αυτών,  κατη-  5  (7) 
σχννεν  ή  τεκονσα  αυτά,  οτι  εΐπεν  ΐίορεύσομαι  οπίσω  τών  ερα- 

στών μου  τών  διδόντων  μοι  τους  άρτους  μον  και  το  νδωρ  μον  και 
τα  ΐμάτιά  μον  και  τά  όθόνιά  μον,  το  ελαιόν  μον  και  πάντα  οσα  μοι 

καθήκει.    6 δια.  τοντο  ιδού  εγώ  φράσσω  τήν  όδόν  αυτής  εν  σκό-  6  (δ) 
Χοψιν,  και  ανοικοδομήσω  τάς  όδούς  και  τήν  τρίβον  αυτής  ού  μή 
εΰρη·  7  και  καταδιώκεται  τους  εραστάς  αυτής  και  ού  μή  καταλάβη  η  (9) 
αύτούς,  και  ζητήσει  αύτούς  και  ού  μή  ευρη  αυτούς,  και  ερεϊ  ΐίορεύ- 

σομαι και  επιστρέψω  προς  τον  άνδρα  μον  τον  πρότερον,  οτι 

καλώς  μοι  ήν  τότε  ή  νυν.     8 και  αυτη  ούκ  εγνω  οτι  εγώ  έδωκα  δ  (ίο) 
αύτη  τον  σίτον  και  τον  οινον  και  τό  ελαιον,  και  άργυριον  επΧη- 
θυνα  αύτη·  αυτη  δε  αργυρά  και  χρυσά  εποίησεν  τή  Βάαλ.    9διά  9  (") 
τοντο  επιστρέψω  και  κομιοϋμαι  τον  σΐτόν  μον  καθ  ώραν  αύτον 
και  τον  οΐνόν  μον  εν  καιρώ  αύτον,  και  άφελονμαι  τά  ΐμάτιά  μον 

και  τά  όθόνιά  μον  του  μή  καλύπτειν  τήν  άσχημοσύνην  αύτής· 
Ι0καί  νυν  άποκαλνψω  τήν  άκαθαρσίαν  αύτής  ενώπιον  τών  ερα-  10(12) 

Α(^       10  τω  τοπω  ου  δΐιρ  ναδ  Β3Ϊ>  |  ερρηθη  <33  |  κληθησονται]  ΡΓ  *Κ6ί  Α  I  0111  καί 
αυτοί  Α  (μ  θ'  το  και  0™ε)  11  εαυτού]  αυτοί*  Α  |  Ιε^ραελ]  Ιεσραελ 
II  1  λαοϊ]  ρΓ  ου  <^>*  (ονα  ου  ̂ ?)  |  ηλεημενη  Αι>^  1,  2  ηλεημενη... μοιχειαν 
δηρ  Γίΐδ  Α^  2  πορνειαν  Β^Α^  3  εκδυσω]  εκλύσω  Βυ  νίά  |  η  ήμερα]  οηι  η 
Α  |  θησω]  θησομαι  Α(^  |  ερημον]  ρΓ  ως  Α(^  5  οτι  ειττεν]  ειττεν  γαρ 
Α  (  ττορευσομαι]  ακολουθήσω  Α  \  τα  οθονια  (ια  δυρ  ταδ  Α?νι<1)  αοΐ']  +  καΐ  τον 
οινον  φ1ΐΏ£  |  το  ελαιον]  ρΓ  και  Α(^*  (οπί  <3?)  6  οδοΐ'ϊ]  +  αντης  Α^ 
7  αυτούς  ι°  δυρ  Γ3.δ  Βα?ΐ3(νίά>  8  δεδωκα  Α<2  [  αργυρών]  4-  και  χρυσών 
ζ)1  ™£  9  ασχημοσυνην]  αισχυνην  10  ενώπιον]  εναντίον  Α(^ 
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ΩΣΗΕ  II  23 

(13)  ιι  στων  αυτής,  και  ούδε\ς  ου  μη  έξέΧηται  αυτήν  εκ  χειρός  μον  11  και  Β 
αποστρέψω  πάσας  τάς  ευφροσύνάς  αυτής,  έορτάς  αυτής  και  τάς 

νουμην'ιας  αυτής  και  τα  σάββατα  αυτής  και  πάσας  τάς  πανηγύρεις 
(14)  ΐ2  αυτής'  Ι2και  άφανιώ  αμπεΧον  αυτής  κα\  τάς  συκάς  αυτής,  οσα 

είπεν  Μισθώματα  μου  ταυτά  εστίν  ά  εδωκάν  μοι  οι  ερασταί  μου, 
κα\  θήσομαι  αυτά  εϊς  μαρτύρων,  καϊ  καταφάγεται  αυτά  τά  θηρία 

του  άγροΰ  κα\  τά  πετεινά  του  ουρανού  κα\  τά  ερπετά  τής  γής· 
(15)  ΐ3  13  και  εκδικήσω  έπ'  αυτήν  τάς  ημέρας  των  ΒααΧε\μ  εν  α[ς  έπέθυεν 

αυτοις,  και  περιετίθετο  τά  ενωτια  αυτής  και  τά  καθόρμια  αυτής  και 
επορεύετο  οπίσω  των  εραστών  αυτής,  εμου  δε  έπεΧάθετο,  Χέγει 

(ιβ)  14  Κύριος.     Ι4διά  τούτο  Ιδού  εγώ  πΧανώ  αυτήν  και  τάζω  αυτήν  ως 
(17)  15  ερημον,  κα\  ΧαΧήσω  επ\  την  καρδίαν  αυτής,  15 και  δώσω  αυτή  τά 

κτήματα  αυτής  εκείθεν  και  την  κοιΧάδα  Άχώρ  διανοϊξαι  σύνεσιν 
αυτής·  και  ταπ εινωθήσεται  εκεί  κατά  τάς  ημέρας  νηπιότητος  αυτής 

(ιδ)  ι6  και  κατά  τάς  ημέρας  αναβάσεως  αυτής  έκ  γής  Αιγύπτου.  ι6και 
εσται  εν  τη  ημέρα  εκείνη,  Χέγει  Κύριος,  καΧέσει  με  Ό  άνήρ  μου, 

(19)  17  κα*  ου  καΧέσει  με  ετι  ΒααΧείμ'  17 και  εξάρω  τά  ονόματα  των 
ΒααΧε\μ  εκ  στόματος  αυτής,  καϊ  ου  μη  μνησθώσιν  ουκέτι  τά  όνό- 

(20)  ιδ  ματα  αυτών.   18 και  διαθήσομαι  αύτοϊς  διαθήκην  εν  τή  ημέρα  εκείνη 
μετά  των  θηρίων  του  άγροΰ  και  μετά  των  πετεινών  του  ουρανού 
καϊ  των  ερπετών  τής  γής·  και  τόξον  και  ρομφαίαν  και  πόΧεμον 

(21)  19  συντρίψω  άπο  τής  γής,  και  κατοικιώ  σε  επ*  εΧπίδι.     Ι9και  μνη- 
στευσομαί  σε  έμαυτω  εις  τον  αϊώνα,  και  μνηστεύσομαί  σε  έμαυτω 

(22)  2ο  εν  δικαιοσύνη  και  εν  κρίματι  και  εν  έΧέει  και  εν  οϊκτειρμοΐς,  20 και 
μνηστεύσομαί  σε  έμαυτω  εν  πίστει,  και  επίγνωση  τον  κύριον. 

(23)  2ΐ  21  και  εσται  εν  τη  ημέρα  εκείνη,  Χέγει  Κύριος,  επακούσομαι  τω 
(24)  22  ούρανω,  και  αυτός  έπακούσεται  τή  γη,  22 και  ή  γή  έπακούσεται  τον 

σϊτον  και  τον  οίνον  και  το  εΧαιον,  και  αυτά  έπακούσεται  τω 

(25)  23  ΊεζραέΧ.    23 και  σπερώ  αυτήν  έμαυτω  έπϊ  τής  γής,  και  αγαπήσω 
την  Ουκ  ήγαπημένην,  και  ερώ  τω  Ου  Χαω  μου  Λαός  μου  ει  σύ, 
και  αυτός  έρει  Κύριος  6  θεός  μου  εί  σύ. 

11  εορταϊ]  ρΓ  τα$  Α  |  πανηγύρι*  Β*  (-ρεις  Β^Αί^)  14  ω?]  ευ  <3*  Αζ> 
(ω$  0*)  16  εν  τη  ήμερα  εκείνη]  εν  εκείνη  τη  ημ.  Α  |  οπί  λε7ει  Κύριος  Α  | 
μον]  +  λεγει  κ$  Α  \  ετι]  ουκετι  Α  17  τα  ονόματα  ΐ°]  τα  όνομα  0*  |  οι>κετι] 
ετι  Α  18  διαθηκην  εν  τη  ήμερα  εκει^τ;]  εν  εκ.  τη  ημ.  διαθ.  Α  διαθ.  εν  εκ. 
τη  ημ.  ζ)  |  των  ερπετών]  ρΓ  μετα  Α(^  |  οπί  και  6°  Β*  |  εφ  Β*  (εττ  Β35) 
21  εν  τη  ήμερα  εκείνη]  εν  εκ.  τη  ημ.  Α  ζ)  |  αυτοί]  ο  ουρανό*  Α(^  23  αγα- 

πήσω] ελεήσω  Α(£  |  ηγαπημενην]  ηλεημενην  Α(^ 

3 Λ  7. 



III  I ΩΣΗΕ 

Β        *ΚαΊ  είπεν  Κύριος  προς  μέ  "Έτι  πορεύθητι  και  αγάπησαν  γυναίκα  ι  III 
άγαπώσαν  πονηρά   κα\  μοιχαΧίν,  καθώς  αγαπά  6  θεός  τους  υιούς 

'ΐσραήΧ,  κα\  αί>το\  έπιβΧέπουσιν  £π\  θεούς  άΧΧοτρίους  κα\  φιΧούσιν 
πέμματα  μετά  σταφίδας.    2  και  έμισθωσάμην  έμαυτω  πέντε  κα\  δέκα  2 
αργυρίου  και  γόμορ  κριθών  και  νέβεΧ  ο'ίνου,  3 και  είπα  προς  αυτήν  3 
Ημέρας   ποΧΧάς   καθηστβ  επ    έμοί,   και  ου  μη  πορνεύσης  ούδέ  μη 
γένη  άνδρί,  και  εγώ  έπ\  σοι.    4διότι  ημέρας  ποΧΧάς  καθησονται  οι  4 
υΐοϊ  ΊσραήΧ  ούκ  οντος  βασιλέως  ουδέ  οντος   άρχοντος  ούδέ  ούσης 
θυσίας  ούδέ  οντος  θυσιαστηρίου    ουδέ   ιερατίας  ουδέ  δηΧων.     5και  5 
μετά  ταύτα  έπιστρέψουσιν  οι  νιοι  ΊσραηΧ  και  επιζητησουσιν  Κυριον 
τον  θεον  αυτών  και  Δαυβιδ  τον  βασιΧέα  αυτών,  και  έκστησονται  έπ\ 

τώ  κυρίω  και  έπ\  τοϊς  άγαθοις  αυτού  έπ'  έσχατων  τών  ημερών. 

Ακούσατε  Χόγον  Κυρίου,  ν'ιοϊ  ΊσραηΧ,  οτι  κρίσις  τω  κυρίω  προς  ι  IV 
τους  κατοικουντας  την  γην,  διότι  ούκ  εστίν  άΧηθεια  ούδέ  έλεος  ούδέ 

έπίγνωσις  θεού  επ\  της  γης·  2 αρά  και  ψεύδος  και  φόνος  και  κΧοπη  και  2 
μοιχεία  κέχυται  έπ\  της  γης,  και  αίματα  εφ*  αιμασιν  μίσγουσιν .     3διά  3 
τούτο  πενθήσει  η  γη,  και  μικρυνθησεται  συν  πάσιν  τοις  κατοικούσιν 
αυτήν,  συν  τοϊς  θηρίοις  τού  αγρού  και  συν  τοϊς  έρπετοϊς  της  γης  και 
συν  τοίς  πετεινοίς  τού  ουρανού,  και  οι  ιχθύες  της  θαλάσσης  έκΧεί- 
ψουσιν,  4οπως  μηδεϊς  μητε  δικάζηται  μητε  εΧέγχη  μηδείς.    6  δε  Χαός  4 
μου  ώς  άντιΧεγόμενος  ιερεύς,  5 και  ασθενήσει  ημέρας,  και  ασθενήσει  5 
προφήτης  μετά  σού·  νυκτϊ  ώμοίωσα  την  μητέρα  σου,  6ώμοιώθη  ό  Χαός  6 
μου  ώς  ούκ  εχων  γνώσιν  οτι  συ  έπίγνωσιν  άπώσω,  κάγώ  άπώσομαι 
σε  τού  Ίερατεύειν  μοί'  και  έπεΧάθου  νόμον  θεού  σου,  κάγώ  έπιΧησομαι 
τέκνων  σου.     7 κατά  το  πΧήθος  αυτών  ούτως  ημαρτόν  μοι·  την  δό£αν  η 
αυτών  εις  άτιμίαν  θησομαι,  δ αμαρτίας  Χαού  μου  φάγονται,  και  εν  ταις  8 
άδικίαις  αυτών  Χημψονται  τάς  ψυχάς  αυτών.   9 και  εσται  καθώς  ό  Χαός  9 
ούτως  και  ό  ιερεύς,  και  εκδικησω  έπ'  αυτόν  τάς  όδούς  αυτού,  και  τά 
διαβούΧια  αυτού  ανταποδώσω  αντώ.    10 και  φάγονται  και  ού  μη  έμπΧη-  ίο 

Α<3       III  1  εττιβλεπονσιν]  αποβλ.  Α<3  |  φι\ουσι\  Α  |  σταφίδων  Α(^*  (-&>$ 
3  πορνενσηι  (βίο)  (^*νί<ΐ  |  ανδρι]  +  ετερω  Α(^  |  και  εγω]  καγω  Α  4  ονδε  2°] 
ουκ  Α(£*  (ονδε  ̂ 3)  |  ουδε  40]  οντε  Α  |  ιερατειας  ΒΛΑ03-  \  ονδε  5°]  οντε  Α 5  Κυριον  τον  θεον]  τον  κν  θν  Α  \  έσχατου  ζ)  IV  1  νιοι]  ρΓ  οι  |  οτι] 
διότι  Α(^)*  |  κρίσεις  Α         3  σ μικρυνθησεται  Α(^  |  πασι      |  κατοικουσι  0* 
4  μηδει$  ι°]  μηθεις  Α  |  μητε  ΐ°]  μηδε  ̂ *  (μητε  5  προφήτης]  ρτ  και 
ΑΟ.  6  ωμοιωθη]  ρΓ  νυκτι  Α  \  καγω  ι°]  και  εγω  Α(^)  |  ιερατευειν]  ρτ 
μη  Α  |  νομού  Α  7  θησομαι]  θησω  Α  8  Χηψονται  9  δια- 
βουλεια  Α 
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ΩΣΗΕ 

σθώσιν,  επόρνευσαν  και  ού  μη  κατευθύνωσιν,  διότι  τον  κΰριον  έγκατέ-  Β 
ιι  Χιπον  του  φυΧάξαι  11  πορνείαν.     και  οίνον   και  μέθυσμα  εδέζατο 
ΐ2  καρδία  Χαού  μον  12έν  συμβοΧοις  έπηρώτων,  κα\  εν  ράβδοις  αύτού 

άπηγγεΧΧον  αντω'  πνεύματι  πορνείας  επΧανηθησαν  και  εξεπόρνευ- 
ΐ3  (ταν  από  του  θεού  αύτών.     ι?€ΐτ\  τάς  κορυφάς  των  ορίων  έθυσίαζον, 

και  επ\  τους  βουνούς  εθυον  ύποκάτω  δρυός  και  Χεύκης  κα\  δένδρου 
συσκιάζοντος,  οτι  καΧόν  σκέπη,    δια  τούτο  έκπορνεύσουσιν  αι  θυγα- 

ΐ4  τέρες  υμών,  και  αί  νύμφαι  υμών  μοιχεύσουσιν  14 και  ού  μη  έπισκέ- 
ψωμαι  έπι  τάς  θυγατέρας  υμών  οταν  πορνεύωσιν,  και  επ\  τάς  νύμφας 
υμών  οταν  μοιχεύωσιν  οτι  αυτοί  μετά  τών  πορνών  συνεφύροντο,  και 

μετά  τών  τετελεσμένων  εθυον,  και  ό  Χαος  6  συν'ιων  συνεπλέκετο  μετά 
ΐ5  πόρνης.     15 συ  δε,  ΊσραήΧ,  μη  αγνοεί,  και  Ιούδα,  μη  είσπορεύεσθε  είς 

ΓάΧγαΧα,  και  μη  αναβαίνετε  είς  τον  οίκον  "Ω,ν,  και  μη  ομνύετε  ζώντα 
ι6  Κύριον.    16 διότι  ως  δάμαΧις  παροιστρώσα  παρο'ιστρησεν  ΊσραηΧ'  νυν 
17  νεμησει  αυτούς  Κύριος  ως  άμνον  εν  εύρυχώρω.     17 μέτοχος  είδώΧων 
ι8  'Έφράιμ  εθηκεν  έαυτώ  σκάνδαΧα,  τ8^ρέτισεν  Χαναναίους·  πορνεύοντες 
19  έξεπόρνευσαν,  ηγάπησαν  άτιμίαν  έκ  φρυάγματος  αυτής.  19συστροφή 

πνεύματος  σύ  εΐ  εν  ταΐς  πτέρυξιν  αύτης,  και  καταισχυνθησονται 
εκ  τών  θυσιαστηρίων  αυτών. 

V   ι       τί Ακούσατε  ταύτα,  οι  Ιερεϊς,  και  προσέχετε,  οίκος  ΊσραήΧ,  και  ό 
οίκος  του  βασιΧέως,  ένωτίζεσθε,  διότι  προς  υμάς  εστίν  το  κρίμα·  οτι 
παγϊς  έγενηθητε  τ§  σκοπιά,  και  ώί  δίκτυον  έκτεταμένον  έπ\  το  Ίτα- 

2  βύριον,  2  6  οί  άγρεύοντες  την  θηραν  κατέπηξαν.     εγώ  δε  παιδευτης 
3  υμών  3έγώ  εγνων  τον  'Έφράιμ,  και  ΊσραήΧ  ουκ  απεστιν  α7τ'  εμού. 
4  διότι  νυν  έξεπόρνευσεν  'Έφράιμ,  έμιάνθη  ΊσραήΧ.  4ούκ  έδωκαν  τα 
διαβούΧια  αυτών  του  έπιστρέψαι  προς  τον  θεον  αυτών,  οτι  πνεύμα 

5  πορνίας  εν  αύτοϊς  εστίν,  τον  δε  κύριον  ουκ  έπέγνωσαν.  5 και  ταπει- 
νωθησεται  η  ύβρις  του  ΊσραήΧ  εις  πρόσωπον  αυτού,  και  ΙσραηΧ  και 
Έφράι/χ  άσθενησουσιν  εν  ταΐς  άδικίαις  αύτών,   και  ασθενήσει  και 

6  Ιούδας  μετ'  αύτών.  6μετά  προβάτων  και  μόσχων  πορεύσονται  του 
έκζητησαι  τον  κύριον,  και  ού  μη  εύρωσιν   αύτόν,   οτι  εκκέκΧικεν 

10  κατευθυνουσιν  Α  |  εγκατεΧειπον  Α(^  12  απηγγελον  Α  |  αντω']  Α(^ 
αυτού  Β*  (-τω  Β3ΐ>)  14  πορνευσωσιν      |  μοιχενσωσιν  0*  |  οτι]  διότι  και 
Α<3  |  συνανεφυροντο  <3α  |  ο  συνιων]  οι  ο  ου  σ.  15  ίΐν  Β**^111^]  της 
αδικία!  ΒΗΐ3,η&  (ηοη  ίηδί  Ων  Β13)  Α<3  16  διότι]  οτι  Α(^  |  παροιστρησεν] 
παροιστρωσεν  (2*νί£ΐ  18  αυττ;$  Β(^3]  αυτών  Α(^*  19  ταυ  πτερνξιν] 
οπι  ταυ  Ρ  |  αυτη$]  αυτών  Α  VI  Ισραήλ]  ρΓ  του  <3η'£  |  ο  οίκος]  οιη  ο 
Α(^  |  πακυ  Β*  (παγις  Β9**)  2  κατεττηξαν]  ηξ  δυρ  ταδ  Β3ΐ>  3  απεστην 
Β*  (-τη  Β1»)  4  διαβουλεια  Α  |  πορνείας  Β3ι,Α^  5  και  5°]  +  7€  Α 
6  εκκεκλικεν  Β0™ε]  εξεκλεινεν  Α<2* 

δ 



V  7  ΩΣΗΕ 

Β  άπ'  αυτών  7 οτι  τον  κύριον  ένκατέλιπον,  οτι  τέκνα  αλλότρια  εγεννή-  η 
θησαν  αύτοΐς·  νύν  καταφάγεται  αυτούς  ή  έρυσίβη  και  τους  κλήρους 
αυτών. 

8Σαλπίσατε  σάλπιγγι  επ\  τους  βουνοΰς,  ηχήσατε  επι  των  ύψη-  8 
λών,   κηρύξατε  εν  τώ  ο'ίκω  "Ω,ν,   έξέστη   Βενιαμείν,   9Έφράιμ.  εις  9 
άφανισμόν  εγένετο  εν  ήμέραις  ελέγχου,     εν  ταϊς  φυλαΐς  του  Ισραήλ 

έδειξα  πιστά·  10έγένοντο  οι  άρχοντες  Ιούδα  ως  μετατιθέντες  ορια,  ίο 
έπ'  αυτούς  έκχεώ   ως   ύδωρ    τ6    ορμημά  μου.     11  κατεδυνάστευσεν  ιι 
Έφράιμ  τον  άντίδικον  αυτού,    κατεπάτησεν   το   κρίμα,   οτι  ήρξατο 

πορευεσθαι  οπίσω  των  ματαίων.     12  και  εγώ  ως  ταραχή  τω  'Έφράιμ,  ΐ2 
και  ως  κέντρον  τω  ο'ίκω  Ίοΰδα.    13  και  είδεν  'Έφράιμ  τήν  ν  όσον  αυτού,  13 
και  Ιούδας  τήν  όδύνην  αύτού'  και  επορεύθη  'Έφράιμ  προς  Άσσυρίους 
και  άπέστειλεν  πρέσβεις  προς  βασιλέα  Ίαρείμ'  και  οϋτος  ουκ  ήδυ- 
νάσθη  Ιάσασθαι  υμάς,  και  ου  μή  διαπαύση  εξ  υμών  οδύνη.    14 διότι  εγω  14 
είμι  ώς  πανθήρ  τώ  'Έφράιμ,  και  ώ$·  λέων  τω  οίκω  Ιούδα·  και  εγώ 
άρπώμαι  και  πορεύσομαι  και  λήμψομαι,  και  ουκ  εσται  ό  εξαιρούμενος. 

ι5πορεύσομαι  και  επιστρέψω  εις  τον  τόπον  μου,  εως  ου  άφανισθώσιν  15 
και  ζητήσουσιν  το  πρόσωπον  μου. 

τ'Έν  θλίψει  αυτών  όρθριούσι  προς  με  λέγοντες  ΤΙορευθώμεν  και  ι  VI 
έπιστρέψωμεν  προς  Κύριον  τον  θεόν  ημών,  οτι  αυτός  ήρπακεν  και 

ιάσεται  ήμάς,  πατάξει  και  μοτώσει  ημάς,  2ύγιάσει  ήμάς  μετά  δυο  τ. 
ημέρας·  εν  τη  ημέρα  τη  τρίτη  και  άναστησόμεθα,  και  ζησόμεθα  ενώπιον 
αυτού,  3 και  γνωσόμεθα·  διώξομεν  τού  γνώναι  τον  κύριον,  ώς  ορθρον  3 
ετοιμον  εύρήσομεν  αυτόν,  και  ηξει  ώς  ύετός  ήμίν  πρόιμος  και  όψιμος 
γη.  4 Τι  σοι  ποιήσω,  Έφράιμ;  τί  σοι  ποιήσω,  Ίονδα;  το  δέ  4 
βλβΟΓ  υμών  ώς  νεφέλη  πρωινή  και  ώς  δρόσος  ορθρινή  πορευομένη. 
5 δια.  τούτο  άπεθέρισα  τους  προφήτας  υμών,  άπέκτεινα  αυτούς  εν  § 
ρήματι  στόματος  μου,  και  το  κρίμα  μου  ώς  φώς  έξελεύσεται.    6διότι  6 
έλεος  θέλω  ή  θυσίαν,  και  έπίγνωσιν  θεού  ή  ολοκαυτώματα.    7αύτο\  η 
δέ  εισιν  ώς  άνθρωπος  παραβαίνων  διαθήκην  εκεί  κατεφρόνησέν  μου 

8Γαλαάδ,  πόλις  εργαζομένη  μάταια,  ταράσσουσα  ύδωρ,  9 και  ή  ισχύς  ® 

Ας)       7  ενκατελιπον  (εγκ.  ΒΕΐ3)]  εγκατέλειπαν  Α(^  |  οτι  2°]  και  Α  |  εγεννησαν 
0*  (αθ'  εγεννηθησαν  <3™£)         8  σαλπιγγι]  λ  δΐιρ  ΓΟδ  Α3ί  9  εν  2°  δαρ 
ΓΣ15  Β?       11  το  κρίμα]  οιη  το  Α(^*         13  Ιαρειμ]  Ιαρειβ  ζ)*  |  ουτοϊ]  αντο$ 
Α^  |  ιασασθαι]  οι  ο  ρυσασθαι  (^"^  14  τω  οικω]  τρτ  εν  ζ)*  \  ληψομαι 
15  ζητήσουσιν]  επιξητησονσιν  Α(^  (-σι)  VI  1  ορθριουσιν  Α(^  |  Κυριον]  ρΓ 
τον  0*  |  μοτωσει]  μωτωσει  Β*?5Α*ίθΓί  (μοτ  8ΐιρ  ναδ  Α5)  2  οηα  και  ι°  Α  | 
ενώπιον]  εναντίον  ̂   3  προιμος  Β*Α(2*]  πρώιμος  Β^ι,^3  |  γη]  ρτ  τη  Α^ 
5  ρηματι  Βζ)·-1]  ρημασιν  Α<2*  (οι  ο  0™%)         6  η  ι0]  και  ου  Α(1*  [η  (>) 
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ΏΣΗΕ VII  12 

σον  ανδρός   πεφατού'   έκρυψαν  ιερεϊς  όδόν,  εφόνενσαν  Σίκιμα,  οτι  Β 
ίο  άνομίαν  εποίησαν  Ι0εν  τω  οΐκω  τον  Ίσραήλ'   είδον  φρικώδη  εκεΐ, 

πορνείαν  τον  Έφράια·  εμιάνθη  ̂ Ισραήλ  και  Ιούδα, 
ιι      ""Αρχου  τρνγαν  σεαντω  εν  τω  επίστρεφαν  με  την  αίχμαλωσίαν  τον 

VII   ι  λαον  μου,  1  εν  τώ  Ιάσασθαί  με  τον  Ισραήλ.     και  άποκαλνφθήσεται  η 
αδικία  Έφράιμ  και  η  κακία  Σαμάρειας,  οτι  ήργάσαντο  ψενδή·  και  κλέπ- 

της προς  αύτόν  είσελεύσεται,  εκδιδύσκων  ληστής  εν  τη  όδω  αυτοϋ, 
2  2οπως  σννάδωσιν  ώς  αδοντες  τή  καρδία  αυτών,  πάσας  τας  κακίας 
αντών  εμνήσθην  νυν  εκύκλωσαν  αυτούς  τα  διαβούλια  αυτών,  άπε- 

3  ναντι  του  προσώπου  μου  εγενοντο.     3 εν  ταϊς  κακίαις  αυτών  εύφραναν 
4  βασιλείς,  και  εν  τοΊς  ψεύδεσιν  αυτών  άρχοντας"  4  πάντες  μοιχενοντες, 
ώς  κλίβανος  καιόμενος  εις  πέψιν  κατακαύματος  αττό  της  φλογός,  άπο 

5  φυράσεως  στεατος,  εως  του  ζυμωθήναι  αυτό.  5ήμεραι  τών  βασιλέων 

υμών,  ήρξαντο  οι  άρχοντες  θυμοΰσθαι  εξ  ο'ίνου,  έξετεινεν  την  χείρα 
6  αυτού  μετά  λοιμών"  6διότι  άνεκαύθησαν  ώς  κλίβανος  αι  καρδίαι  αυτών, 
εν  τώ  καταράσσειν  αυτούς  ολην  την  νύκτα  ύπνου  Έφράιρ  ενεπλήσθη' 

7  πρω\  ενεγενήθη,  άνεκαύθη  ώς  πνρός  φέγγος.  7  πάντες  εθερμάνθησαν 
ώς  κλίβανος,  και  κατεφαγον  τούς  κριτάς  αυτών  πάντες  οί  βασιλεΊς 

8  αυτών  έπεσαν,  ουκ  ην  6  επικαλούμενος  εν  αυτοΐς  προς  με.  8Έφράιρ 
εν  τοις  λαοΊς  αυτόν   σννεμίγνντο,   'Έφράιμ    εγενετο   ενκρυφίας  ου 

9  μεταστρεφό μένος·  9  κατεφαγον  αλλότριοι  την  Ισχύν  αυτοϋ,  αυτός  δε 
ίο  ούκ  εγνω,  και  πολια\  εζηνθησαν  αυτώ,  και  αυτός  ούκ  εγνω.     10 και 

ταπεινωθήσεται  ή  ύβρις  Ισραήλ  εις  πρόσωπον  αυτοϋ,  και  ουκ  επέ- 
στρεψαν προς  Κύριον  τον  θεόν  αυτών,  και  ουκ  έξεζήτησαν  αυτόν  εν 

ιι  ττασι  τούτοις,  "και  ην  Έφράιρ  ώς  περιστερά  ανους,  ούκ  έχουσα 
καρδίαν    Α'ίγυπτον    επεκαλεϊτο,   και   βΐί   Άσσυρίους  επορεύθησαν. 

ΐ2  12καθώς  αν  πορεύωνται  επιβαλώ  επ*  αυτούς  το  δίκτυόν  μον,  καθώς 
τα  πετεινά  τον  ούρανοϋ  κατάγω  αύτούς,  παιδεύσω  αύτούς  εν  τή  ακοή 

9  οδον]  +  κϋ  Α(£        10  του  Ισραήλ]  οτα  του  Α(^*  (ΗαΒ  του  0*)  |  Ιούδας  Α  Α^ 
11  αιχμαλωσιαν]  αιχμασιαν  VII  1  αδικία]  κακία  0*  |  ηργασαντο]  ειργ. 
Β3ι)Α^  2  συναδουσιν  Α  |  αδοντες]  συναδοντες  Α()  |  εκυκλωσεν  Α(^  |  μου 
εγενοντο  δΐιρ  ταδ  Α15 1  εγενοντο]  εγενετο  3  βασιλείς]  βασιλέας  0*  (οι  ο'  -λεα 
(^ίϊ)  |  ψευδεσιν  δυρ  τα»  Α15  4  μοιχευωντες  Α  {ες  δη  ρ  Γαδ  Α15)  5  ημεραι] 
τρτ  αι  Α  |  υμών]  ημων  Α  |  οι  άρχοντες]  οϊώ.  οι  (^*  (ΗαΙ)  (^Π1&)  |  την  χείρα]  εν  τη 
χειρι  <3  6  ενεγενήθη]  γε  δηρ  Γ3.5  Β?  εγενηθη  Α  Γ)  \  ανεκαυθη]  ανεκανθησαν 
^&  |  πυρός]  πυρ  Α^*  (πυρός  ̂ :ι)  7  κλίβανος]  +  πυρός  καιομενου  αι  καρδιαι 
αυτών  Α  +  αι  καρδιαι  αυτών  Ο  |  κατεφαγον]  κατεφαγεν  πυρ  Α  κατεφαγε  (£&  \ 
επεσον  Α(^*  (έπεσαν  (^·'ι)  8  συνανεμι-γνυτο  Α^  |  εγκρυφιας  Α(^)  9  εγνω] επεγνω  Α  \  αυτω]  αυτών  Α  10  εξεζητησαν]  εζητησαρ   ()  |  πασιν  Α 
11  εχουσαν  Β*  (-σα  Β:Λ)  \  επεκαλεϊτο]  επεκαλεσατο  ζ^)3· 
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νπ  13 ΏΣΗΕ 

Β  της  θλίψεως  αυτών.    Ι3ούα\  αύτοίς,  οτι  άπεπηδησαν  απ1  εμού·  δείλαιοι  13 
είσιν,  οτι  ησίβησαν  εις  εμε·  εγώ  δε  ελυτρωσάμην  αυτούς,  αυτοί  δε 
κατελάλ7/σαι/  κατ  εμού  ψευδή.    14 και  ουκ  εβόησαν  προς  με  αι  καρ-  14 
δι'αι  αυτών,  αλλ'  η  ώλόλυζον  εν  ταϊς  κοίταις  αύτών'  επ\  σίτω  και  οΐνω 
κατετεμνοντο.     15 επαιδεύθησαν  εν  εμοί,  κάγώ  κατίσχυσα  τούς  βρα-  ΐζ 
χιόνας  αυτών,  και  εϊς  ε  με  ελογίσαντο  πονηρά.    16  άπ  εστράφη  σαν  είς  ι6 
ούθεν,  εγενοντο  ώς  τόξον  εντεταμίνον   πεσούνται  εν  ρομφαία  οΐ 
άρχοντες  αυτών  δι  ατταιδει/σιαί'  γλώσσης  αυτών  ούτος  6  φαυλισμος 
αυτών  εν  γη  Αίγυπτω. 

ΙΕι$·  κοΧπον  αυτών  ώς  γη,  ώς  άετος  επ'  οίκον  Κυρίου,  άνθ*  ων  χ  VIII 
παρέβησαν  τήν  διαθηκην  μου  και  κατά  του  νόμου  μου.    2εμε  κεκρά-  ι 
ξονται  Ό  θεός,  εγνώκαμεν  σε.    3 οτι  ΙσραήΧ  άπεστρίψατο  αγαθά,  3 

εχθρον  κατεδίωξαν  Λεαυτοίς  εβασιλευσαν  και  ου  δι'  εμού,  ηρζαν  και  4 
ουκ  εγνώρισάν  μοι,  το  αργύρων  αυτών  και  το  χρυσίον  αυτών  εποίησαν 
εαυτοϊς  είδωλα,  οπως  εξολοθρευθώσιν.    5άπότριψαι  τον  μόσχον  σου,  5 

Σαμάρεια·   παροξύνθη  6   θυμός  μου  επ'  αυτούς·    εως  τίνος  ου  μη 
δύνωνται  καθαρισθήναι  6 εν  τω  Ισραήλ;  και  αυτό  τεκτων  εποίησεν  6 
και  ου  θεός  εστίν  διότι  πΧανών  ην  6  μόσχος  σου,  Σαμάρεια.     7  οτι  η 
άνεμόφθορα  έσπειραν,   και  η   καταστροφή  αυτών    εκδίδεται  αυτά· 
δράγμα  ουκ   εχον  ισχύν  του  ποιήσαι  αλευρον  εάν  δε  και  ποιήση, 

άΧΧότριοι  καταφάγονται  αυτά.     8 κατεπόθη  ̂ Ισραήλ,  νυν  εγενετο  εν  8 
τοις  εθνεσιν  ώς  σκεύος  αχρηστον.    9  οτι  αυτοί  άνεβησαν  εϊς  Άσσνρίους·  ς 

άνίθαλεν  κα#'  εαυτόν  'Έφράιμ,  δώρα  ήγάπησαν,  Ι0διά  τούτο  παρα-  ίο 
δοθήσονται  εν  τοις  εθνεσιν.     νυν  εισδεξομαι  αυτούς,  και  κοπάσουσιν 

μικρόν  του  χρίειν  βασιλέα  και  άρχοντας,     "οτι  επΧήθυνεν  'Έφράιμ  ιι 
θυσιαστήρια,  είς  αμαρτίας  εγενοντο  αύτω  θυσιαστήρια  ηγαπημίνα.  12  κ  α-  ΐ2 
ταγράψω  αύτω  πΧήθος,  και  τά  νόμιμά  μου  εϊς  άΧΧότρια  ελογίσθησαν 

θυσιαστήρια  τά  ηγαπημίνα.    13 διότι  εάν  θύσωσιν  θυσίαν  και  φάγωσιν  13 
κρία,  Κύριος  ου  προσδίδεται  αυτά·  νυν  μνησθήσεται  τάς  αδικίας  αυτών 

ζ)       13  απεπε\πηδ.  Β  7Γ  3°  δΐιρ  Γ35  Βα1>  14  εν]  εττι  ̂ 3  15  καγω] 
και  εγω  Α(^  [  κατίσχυσα]  α  2°  δυρ  Γαδ  Α3?  |  οηι  και  Α  16  εντετα- 

μενον] ου  τεταμενον  0*  \  δι]  δια  Α(^  VIII  1  μου  2°]  +  ησεβησαν  ΒΛΪ,ηι^ 
Α(^  2  ο  0εο5]  ρΓ  λέγοντες  0™%  4  εξολεθρενθωσιν  Α  5  παρω- 
ξυνθη  Β3ι3Α^  7   ανεμοφθορια  Α  |  αυτα]  αντο  Β3ΐ,Α(2  [  οπι  δε 
8  εγενοντο  Ο*  (εγενετο  ζ)3)  9  άνεβησαν]  εγενοντο        (ανεβ.  (2ηι£)  | 
ηγάπησαν  Β(^)*]  ηγαπησεν  Αζ£Α  10  ταραδοθησονται]  παρεδόθησαν 
Α^α  |  οηι  εν  Ο*.  (δαρεΓδΟΓ  ί^)3)  |  κοτιασονσιν  Α*  |  οπι  μικρόν  Α  11  αμαρ· 
τιαν  Α(^*  (-τιας  (^)3)  |  ηγαπημενα]  ρΓ  τα  Α  12  μου  Β*νκί]  αντου 
ΒΕΑ(2   |   α    ελογισθησαν    δπρ   Γ&δ    Β35  |   τα    ηγαπημενα]    οη\    τα  (^* 
(δυρβΓδΟΓ  (^3) 
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ΩΣΗΕ IX  12 

και  έκδικήσει  τάς  αμαρτίας  αυτών  αυτοί  εις  ΑΪγνπτον  άπέστρεψαν,  Β 

ΐ4  και  εν  *  Ασσνρίοις  ακάθαρτα  φάγονται.    14  και  έπελάθετο  Ισραήλ  τον 
ποιήσαντος  αυτόν,  και  ωκοδόμησαν  τεμένη·    και  Ιούδας  έπλήθννεν 
πόλεις  τετειχισμένας·  και  έξαποστελώ  πυρ  εις  τάς  πόλεις  αυτού,  και 
καταφάγεται  τα  θεμέλια  αυτών. 

IX   ι        ζΜη  χαίρε,  Ισραήλ,  μηδέ  ενφραίνον  καθώς  οι  λαοί·  διότι  έπόρνεν- 
ο~ας  άπο  του  θεού  σον,  ήγάπησας  δόματα  επι  πάντα  άλωνα  σίτου. 

^  2αλωΐ'  και  ληνός  ουκ  εγνω  αυτούς,  και  6  οίνος  έψεύσατο  αυτούς.  3ού 
κατωκησαν  εν  τη  γη  του  κυρίου"  κατωκησεν   Έφράιμ  Α'ίγνπτον,  και 

4  εν  Άσσνρίοις  ακάθαρτα  φάγονται.  4 ουκ  εσπεισαν  τω  κνρίω  οίνον, 
και  ονχ  ηδνναν  αύτώ·  αί  θυσίαι  αυτών  ώς  άρτος  πένθους  αντοΊς, 
πάντες  οι  εσθοντες  αυτά.  μιανθήσονται,  διότι  οι  άρτοι  αυτών  ταϊς 

5  ψνχαϊς  αυτών  ουκ  είσελενσονται  εις  τον  οίκον  Κυρίου.   5 τι  ποιήσετε  εν 
6  ήμέραις  πανηγύρεως  και  εν  ημέρα  εορτής  τον  κυρίου;  6διά  τούτο  ιδού 
πορεύονται  εκ  ταλαιπωρίας  Αίγύπτον,  και  έκδέξεται  αντούς  Μέμφις, 

και  θάψει  αντονς  Μαχμάς·  το  αργύρων  αύτών  όλεθρος  κληρονομήσει 
7  αύτό,  ακανθαι  εν  τοις  σκηνώμασιν.  7  ηκασιν  αϊ  ήμέραι  της  έκδικήσεως, 
ηκασιν  αί  ήμέραι  της  άνταποδόσεώς  σον,  και  κακωθήσεται  Ισραήλ 
ωσπερ  ό  προφήτης  6  παρεξεστηκώς,  άνθρωπος  6  πνενματοφόρος·  νπό 

8  τον  πλήθονς  τών  αδικιών  σον  επληθύνθη  μανία  σον.  8σκοπός 

'Έφράιμ  μετά  θεού·  προφήτης,  παγϊς  σκολιά  έπ\  πάσας  τάς  οδούς 
9  αυτού·  μανίαν  εν  ο'ίκω  θεού  κατέπηξαν.  9έφθάρησαν  κατά  τάς  ημέρας 
τον  βοννού·  μνησθήσεται  αδικίας  αντών,  έκδικήσει  αμαρτίας  αντών. 

ίο  ιοώς  σταφνλήν  εν  έρήμω  ενρον  τον  Ισραήλ,  και  ώς  σκοπον  εν  σνκη 
πρόιμον  είδον  πατέρας  αντών  αύτο\  είσήλθον  προς  τον  Βεελφεγώρ, 
και  άπηλλοτριώθησαν  εις  αίσχύνην,  και  έγένοντο  οί  έβδελνγμένοι  ώς 

ιι  οι  ήγαπημένοι.     "Έφράιμ  ώς  ορνεον  έξεπετάσθη,  αί  δόξαι  αύτών 
ΐ2  έκ  τόκων  και  ώδίνων  και  σννλήμψεων  12διότι  και  εάν  έκθρέψωσιν 

τά  τέκνα  αύτών,  άτεκνωθήσονται  εξ  ανθρώπων  διότι  και  ούαι  αύτοΐς 

13  αμαρτίας]  ανομίας  |  αντοι]  +  δε  Α  14  του  τοιησαντος]  τον  Αζ) 
ποιησαντα  (<)  |  ωκοδομησεν      |  αυτών]  αυτού  Α  IX  2  ο  οινο$]  οπι  ο 
Α*  (δυροΓδΟΓ  Α1)  3  τον  κϋ  δΐιρ  Γαδ  ΒάΧ>  |  κατωκησεν]  ρτ  και  ̂   |  Αιγυ- 
τττον]  ρΓ  ευ  Α(^)  4  ουχ  ΒΟ*]  ουκ  Α*  (Γ3.5  κ  Α?)  (^*  |  ηδυναν]  ηδνναντο 
Α  |  εσθιοντες  0*  |  τον  οίκον]  οπι  τον  Α  5  ιτοιησεται  ΒΑ(^  |  ημεραις] 
ήμερα  Α(,)  |  ήμερα]  ημεραις  Α  6  πορευσονται  Α(^)  |  Μαχμα$]  οι  ο'  Τα- 
χαχμα%  (^,η£  |  οττι  αυτό  Α^  |  σκηνωμασιν]  +  αυτών  Β^Αί^  7  εκδικήσεων] 
Λ- σου  Α  |  ανταποδωσεως  Α  |  μανία]  μνεία  Α  8  αυτού  μανιαν  εν  οι\  δΐΐρ 
γ&5  Α?  |  θεού  2°]  κϋ  Α(£  9  αυτών  βίδ  Β(^α]  αυτού  Α<3*         10  σκοπον] 
συκον  (^·ι  |  πρωιμον  Β3?ΐ5Α  |  εβδελυγμενοι]  ηγαπημενοι  Α<3  |  ηγαττημενοι] 
εβδελυγμενοι  Α(^)  11  συνλημψεων]  συλληψ.  Βι,^  συλλημψ.  Α 
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ιχ  ι3 ΩΣΗΕ 

Β  εστίν,  σάρξ  μου  εξ  αυτών.     Ι3Έφράιμ.  ον  τρόπον  εις  θήραν  παρέστη-  13 
σαν  τα.  τέκνα  αυτών,  καϊ  'Έφράιμ  του  έξαγαγειν  εις  άποκέντησιν  τα 
τέκνα  αύτοΰ.    14δος  αύτοϊς,  Κύρΐ€·  τί  δώσεις  αύτοϊς;  μήτραν  άτεκνού-  14 
σαν  και  μαστούς  ξηρούς.     15πάσαι  αϊ  κακίαι  αυτών  4ν  Γαλγάλ,  οπ  15 
εκεί  αυτούς  ε  μίσησα  διά  τά$·  κακίας  τών  επιτηδευμάτων  αυτών  εκ  του 

ο'ίκου  μου  εκβαλώ  αυτούς,  ού  μη  προσθήσω  του  άγαπήσαι  αυτούς" 
πάντες  οι  άρχοντες  αύτών  άπειθούντες.    ι6έπόνεσεν   'Έφράιμ·  τάς  ι6 
ρίζας   αυτού  εξηράνθη,   καρπον    ούκετι  μη  ένεγκη'   διότι    και  εάν 
γεννησωσιν,  άποκτενώ  τά  έπιθυμήματα  κοιλίας  αύτών.    17 άπώσεται  \η 
αυτούς  ό  θεός,  ότι  ουκ  είσήκουσαν  αύτού,  κα\  έσονται  πλανήται  εν 
το"ις  εθνεσιν. 

τ"  Αμπελος  εύκΧηματούσα  Ισραήλ,  ό  καρπός  εύθηνών  αυτής·  κατά  ι  Χ 
το  πλήθος  τών   καρπών  αυτής  επλήθυνεν    θυσιαστήρια,   κατά  τά 

αγαθά  τής  γης  αύτού  ωκοδόμησεν  στήλας.    2  εμερισαν  καρδίας  αύτών,  2 
§  Γ  νύν  άφαν  ισθήσονται·  αύτος  §  κατασκάψει  τά  θυσιαστήρια  αύτών,  ταλαι- 

πωρήσουσιν  αι  στήλαι  αύτών.   3διότι  νύν  ερούσιν  Ούκ  εστίν  βασιλεύς  3 
ήμϊν,  οτι  ούκ  εφοβήθημεν  τον  κύριον.     6  δε  βασιλεύς  τί  ποιήσει 

ήμιν,   4λαλών    ρήματα    προφάσεις   ψευδείς;    διαθήσεται    διαθήκην,  4 
άνατελεϊ  ώς  αγρωστις   κρίμα  επ\  χερσον  αγρού.    5τω  μόσχω  τού  5 
ο'ίκου*Ων  παροικήσουσιν  κατοικούντες  Σαμάρειαν,  οτι  επενθησεν  λαος 
αύτού  επ'  αύτόν  και  καθώς  παρεπ'ικραναν  αυτόν,  επιχαρούνται  επ\ 
την  δόξαν  αύτού,  οτι  μετωκίσθη  άπ'  αύτού.    6  καϊ  αύτον  εις  Άσσυρίους  6 
δήσαντες,  άπήνεγκαν  ξένια  τώ  βασιλει  Ίαρείμ·  εν  δόματι  'Έφράιμ 
δεξεται,  και  αίσχυνθήσεται  Ισραήλ  εν  ττ}  βουλή  αύτού.     7 άπερριψεν  η 
Σαμάρεια  βασιλέα  αύτής  ώς  φρύγανον  επι  προσώπου  ύδατος·  8  καϊ  8 
έξαρθήσονται  βωμοί"  Ων,  αμαρτήματα  τού  Ισραήλ·  ακανθαι  και  τρίβολοι 
άναβήσονται  επ\  τά  θυσιαστήρια  αύτών    και  ερούσιν  τοις  ορεσιν 

Καλύψατε  ήμάς,   και  τοις  βουνοΊς  ΐίέσατε  εφ*  ημάς.     9αφ'  ού  οι  9 
Γ  βουνοί,  ημαρτεν  Ισραήλ,  ε  κει  έστησαν  ού  μη  καταλάβη  αύτούς^  εν 

Α  ζ)  Γ       13  τρόπον]  +  ειδον  Α(^  |  παρέστη  0*  14  μητραν]  ρΓ  δο$  αυτού  Α<3 
15  εν]  615  Α  |  προσθησω]  θησω  Ο3-  (προσθ.  0™%)  17  πλανηται]  ρΓ  ως  Α 
Χ  1  αντης  ενθηνων  Α(^)  |  αυτής  ι°]  αντων  Α*νίά  αυτού  Α^Ο*  \  θυσιαστήρια] 
ρΓ  τα  Α(^  |  κατα  2°]  ρΐ  και  Α  ρΓ  κατα  τα  θυσιαστήρια  (±*  \  ωκοδομησαν  0* 
\-σεν  ̂ ίι)  2  οπι  ταλαιπ.  αι  στηλαι  αυτών  ζ)*  (ίιαβ  ζ)ιη§7  4  λάλων 
ρήματα  προφάσεις]  ν  ρημ,  ι$  δΐιρ  Γ3.5  Α&?  |  ανετελει  Α  5  κατοικονντες]  ρΓ  οι 
Αζ)Γ  |  οτι]  δια  τοντο  Α  διότι  Γ  |  λαοί]  ρΓ  ο  Α  ζ)  Γ  |  απ]  επ  Α  6  Ιαρεψ  ̂ & 
7  απεριψεν  (απερρ.  ̂ ίι)  |  βασιλέα]  ρΓ  τον  Α  |  φρυγανον  επι  πρόσωπον] 
ον  επι  προ  δυρ  Γ3.5  Αα  (φρνγανεπιπροσ.  Α*νί<3)  |  πρόσωπον  Α  8  ε£αρ- 
θησονταί]  ται  δαίίειη  Β·3*"1^  εξαρτησονται  Γ  |  καλύψατε]  πέσετε  εφ  Α  |  πέσατε 
(πέσετε  ζ)3)  εφ]  καλύψατε  Α ίο 
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ίο  τω  βουνώ   πόλεμος  επ\  τά  τέκνα  αδικίας  10  παιδεύσαι  αύτους'   κα\  Β 
συναχθήσονται  επ'  αυτούς  λαοί,  £ν  τω  παιδεύεσθαι  αυτούς  εν  ταΐς 

ιι  δυσίι>  άδικίαις  αυτών.  τι'Έφράιμ  δάμαλις  δεδιδαγμενη  αγαπάν  νεϊκος, 
εγώ  δε  επελεύσομαι  4π\  το  κάλλιστον  τον  τραχήλου  αυτής·  έπιβιβώ 

ΐ2  Έφράιμ,  παρασιωπήσομαι  Ίούδαν,  ενισχύσει  αυτω  Ιακώβ,  ̂ σπεί- 
ρατε εαυτοις  είς  δικαιοσννην,  τρυγήσατε  εις  καρπον  ζωής,  φωτίσατε 

εαντοϊς  φως  γνώσεως,  εκζητήσατε  τον  κίιριον  εως  του  έλθεΊν  γενήματα 

13  δικαιοσύνης  ήμΐν.  13ϊνα  τί  παρεσιωπήσατε  άσέβειαν,  και  τάς  αδικίας 
αυτής  έτρνγήσατε,  έφάγετε  καρπον   ψευδή ;    οτι  ήλπισας  εν  τοις 

ΐ4  άμαρτημασίν   σον,   εν   πλήθει  δυνάμεώς  σον,   14  και  έξαναστήσεται 
απώλεια  εν  τω  λαω  σον,  κα\  πάντα  τα  περιτετειχισμενα  σον  οΐχήσεται. 

ώς  άρχων  Ίαλαμάν  εκ  τον  ο'ίκον  Ίεροβοάμ,  εν  ήμέραις  πολεμον  μητέρα 
15  επ\  τέκνοις  ήδάφισαν,  15οντως  ποιήσω  νμΊν,  οίκος  τον  Ισραήλ,  από 

XI   ι  προσώπου  αδικίας    κακιών   νμών.     1  ορθρον   άπερίφησαν  άπερίφη 
βασιλεύς  Ισραήλ. 

(ι)      "Οτι  νήπιος'ΐσραήλ  και  εγώ  ήγάπησα  αύτόν,  κάϊ  εξ  Αίγνπτον  μετε- 
2  κάλεσα  τά  τέκνα  αυτού.  2 καθώς  μετεκάλεσα  αυτούς,  ούτως  άπώχοντο 
εκ   προσώπου  μον    αύτοϊ  τοϊς  ΒααλεΙμ  εθνον   κα\  τοΊς  γλνπτοϊς 

3  εθνμίων.    3 κα\  εγώ  σννεπόδισα  τον  'Έφράιμ,  άνέλαβον  αντόν  επ\  τον 
4  βραχίονά  μον  ούκ  έγνωσαν  οτιΐαμαι  αύτονς.  Αέν  διαφθορά  ανθρώπων, 
ενέτεινα  αντονς  εν  δεσμοϊς  άγαπήσεώς  μον,  και  εσομαι  αύτοΐς  ώς 

ραπίζων  άνθρωπος  επ\  τάς  σιαγόνας  αύτού'  και  επιβλέπομαι  προς 
5  αντόν,   δννήσομαι  αντω.      5 κατωκησεν   Έφράιμ   εν   Αίγνπτω,  και 
6  Άσσούρ  αυτός  βασιλεύς  αυτού,  οτι  ουκ  ήθελησεν  έπιστρέψαι·  6 καϊ 
ησθένησεν  ρομφαία  εν  ταις  πόλεσιν  αύτού,  και  κατέπαυσεν  εν  ταΐς 

7  χερσϊν  αύτού'  και  φάγονται  εκ  των  διαβουλίων  αύτών.  7  και  ό  λαός 
αντού  επικρεμάμενος  εκ  της  κατοικίας  αύτού'  και  ό  θεός  έπ\  τά  τίμια 

9  τα  τέκνα]  οπι  τα  Α  |  αδικια$]  ρΓ  της  (±  +  η\θεν  Α(^  10  εν  ϋίδ]  επι  Α(^ 
<3  |  τταιδενεσθαι]  παιδενσαι  Ο3-  11  νικος  Β*(^  (νεικος  Β3ΐ)Α)  |  επελενσομαι] 
επιβησομαι  ̂ *  (εττβλ.  ̂ 3)  |  οπι  αυτής  ̂ *  (ηαο  ($1πι£)  |  επε\βιβω  Β*νίά  \  παρα- 
σιωπησομαι]   ρΓ  και  Α^*  12  τρυγήσατε]  +  εαυτοις  Α  |  του  ελθειν]  ου 
ελθη  ̂ *  (τ.  ελθειν  0*)  |  ημιν]  νμιν  Α(±  13  ι^α  τι]  οιπ  τι  0*  (δυρεΓδΟΓ 

|  ασέβειας  (^*  (-αν  (^Ά)  |  του  αμαρτημασιν]  αρμασιν  Α  του  αρμ. 
14  οικησεται  Α  |  άρχων]  ρΓ  ο  ̂ α  |  Ιεροβοαμ]  Ιεροβααλ  Α  του  Ιεροβοαμ  0* 
του  Ιερυβααλ  ̂ :ι  '  15  οπι  αδικίας  Α(^  XI  1  ορθού  Β*  (ορθρ.  Β3ΐ))  | 
απερειφησαν  Β*  απερριφ.  Βλ1Α(2  |  απερριφη  Β:1ι>Α^  |  Ισραήλ  ΐ°]  ρ  Γ  του  Α  | οτι]  διότι  Α^  |  ηγαπησα]  ηγαττηκα  Α  2  μετεκαλεσα]  μετεκαλεσατο  Α  | 
αυτού  Β*  (αυτούς  Β*5)  3  ονκ]  τρτ  και  ΒΆΐ>ν[ά(±  4  δεσμοις]  δεσμω 
<3  |  εσομαι]  ρΓ  εγω  Α  \  τας  σιαγόνας  αυτού  ΈΑ0™£]  σιαγόνα  (^*  τας  σιαγόνας 

|  δννήσομαι]  ρΓ  και  Γ,);ι<ν'         5  Αιγνπτω]  ρΓ  γη  6  διαβονλειων  Α 
7  κατοικιαϊ]  παροικίας       \  και  ο  θεος]  ο  δε  θς  Α  |  τίμια]  ταμιεια  (^)ηιε 
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XI  8  ΩΣΗΕ 

Β  αυτού  θυμωθησεται,   και    ού  μη  ύψώστ)  αυτόν.    8  τι  σε  διαθώμαι,  8 
Έφράιμ;  ύπερασπιώ  σου,  ΊσραηΧ;  τί  σε  διαθώ ;  ως  Άδαμά  θησομαί 
σε  κα\  ως  Σεβωείμ.    μετεστράφη  η  καρδία  μου  Ιν  τω  αυτώ,  συνετα- 
ράχθη  η  μεταμεΧία  μου·  9ού  μη  ποιήσω  κατά  την  όργην  του  θυμού  9 
μου,  ού  μη  εγκαταΧίπω  του  έξαΧειφθήναι  τον  'Έφράιμ·  διότι  θεός  εγώ 
ειμι  και  ούκ  άνθρωπος·  εν  σοι  άγιος,  και  ουκ  εισεΧεύσομαι  εις  πόΧιν. 
10  οπίσω  Κυρίου  πορεύσομαι·  ως  λε'ωι/  €  ρεύεται,  οτι  αυτός  ώρύσεται,  ίο 
και  εκστησονται  τέκνα  υδάτων.     11  εκπτησονταί  ως  ορνεον  εζ  Αιγύπ-  ιι 
του,  και  ως  περιστερά  εκ  γης  Άσσυρίων  και  αποκαταστήσω  αυτούς 
εις  τούς  οίκους  αύτών,  Χεγει  Κύριος. 

Ι2>ΈκύκΧωσεν  με  εν  ψεύδει  Έφράιμ,   και  εν  ασέβεια  οίκος  ΐ2  (ι)  (ΧΠ) 
ΊσραηΧ  και  Ιούδα,     νυν  εγνω  αύτούς  ό  θεός,   και  λαόί  άγιος 

κεκΧησεται  θεού.     τ6  δε  'Έφράιμ  πονηρόν  πνεύμα,  εδίωξεν  καύ-  ι  (2)  XII 
σωνα  οΧην  την  ημεραν  κενά  και  μάταια  επΧηθυνεν  και  διαθηκην 
μετά  Άσσυρίων  διεθετο,  και  εΧαιον  εις  ΑΪγυπτον  ενεπορεύετο. 

2 και  κρίσις  τω  κυρίω  προς  Ίούδαν  τού  εκδικησαι  τον  Ιακώβ  κατά  2  (3) 
τάς  όδούς  αυτού,  και  κατά  τά  επιτηδεύματα  αυτού  αποδώσει  αύτω. 
3εν   τη   κοϊΧία  επτερνισεν  τον  άδεΧφον  αυτού,   και  εν  κόποις  3  (4) 

αυτού  εν'ισχυσεν  προς  θεόν,  4 και  εν'ισχυσεν  μετά  αγγέλου  και  4  (5) 
ηδυνάσθη-  έκλαυσαν  και  εδεηθησάν  μου,  εν  τω  ο'ίκω  *Ων  εύροσάν 
με,  και  εκεϊ  εΧαΧηθη  προς  αύτούς.   5ό  δε  κύριος  6  θεός  ό  παντο-  5  (ό) 
κράτωρ  εσται  μνημόσυνον   αυτού.    6 και  σύ  εν   θεώ   σου  επι-  6  (γ) 
στρέψεις·  ΤΧεον  και  κρίμα  φυΧάσσου,  και  έγγιζε  προς  τον  θεόν 
σου  διά  παντός. 

7Χανάαν  εν  χειρ\  αυτού  ζυγός  αδικίας,  καταδυναστεύειν  ηγά-  η  (δ) 
πησε.    8 και  είπεν  Έφράιμ.  ΙίΧην  πεπΧούτηκα,  εύρηκα  άναψυ-  8  (9) 
χην  εμαυτω.    πάντες  οί  πόνοι  αυτού  ούχ  εύρεθησονται  αύτω 
δι   αδικίας  ας  ημαρτεν.    9εγώ  δε  Κύριος  ό  θεός  σου   άνηγαγόν  9  (ίο) 
σε  εκ  γης  Αιγύπτου,  ετι  κατοικιώ  σε  εν  σκηναϊς  καθώς  ήμεραι 

Ας>       7  ου]  η  0*  |  υψώσει  8  δια0ωμαι]  διαθω  Α^  |  μεταμελια  Β*Α] 
μεταμέλεια  9  οργην]  ορμην  (^*  {οργ.  ̂ :ι)  |  εγκαταλείπω  Α<3  I 
εγω  ειμί]  ειμι  εγω  10  ορευξεται  Β*νί(1  |  ωρνσσεται  Βε1)      |  εκστησονται] 
εκστησεται  ̂ *  (-σονται  ̂ &)  11  εκπτησονταί  Β^'^Αί^"1^  ( εκστη- 

σονται Β?<3*)]  ρΓ  και  Α(^  |  περιστεραι  12  εκυκλωσαν  ζ)3  )  ασέβεια 
οίκος]  ασέβειας   οίκου  Α   ασεβειαις  οίκος   ̂ *  |  κεκλησεται]  κληθησεται  Α 
XII  1  κενα  καινά  Α  2  κρίσεις  Α  |  Ιούδας]  ρΓ  τον  Α  |  αποδώσει]  αντα- 

ποδώσει Α<3  3  θεον]  ρτ  τον  Α  4  ενισχνσεν  μετα  άγγελοι/]  είγελων 
ς)*νί(1  ενίσχυσε  μ.  αγγέλου  ς)Μπΐ£)  ει  «>π-  |  €Κ\αυσαν]  λαυ\  δυρ  ταδ  ΒΛΐ>  |  Ων] 
οπι  Ο3-  (Ηαβ  ζ^*"^)  μου  Α  |  αυτούς]  αυτόν  Α  6  τον  θεον]  ρΓ  κν 
7  ηγαπησεν  Α(^       8  εύρεθησονται]  ρ  δΐιρ  Γαδ  Β?  |  δι]  δια  Α<3      9  ήμερα  Α(^ 
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(ιι)  ίο  εορτής.     10 και  ΧαΧησω  προς  προφητας,  και   εγώ  οράσεις  επΧη-  Β 
(12)  ιι  θυνα,  κα\  4ν  χερσίν  προφητών  ώμοιώθην.     11  ει  μη  Γαλαάδ  εστίν, 

άρα   ψευδείς  ησαν   εν    Γαλαάδ  άρχοντες    θυσιάζοντες,   και  τά 

(13)  ΐ2  θυσιαστήρια  αυτών  ώς  χεΧώναι  επ\  χερσον  άγροΰ.     1Ζκα\  άνε- 
χώρησεν  Ιακώβ  εϊς  πεδίον  Συρίας,  και  εδούΧευσεν  ΊσραήΧ  εν 

(14)  ϊ3  γυναικί,  και  εν  γυναικι  εφυΧάξατο.     13 και  εν  προφήτη  άνηγαγεν 
Κύριος  τον  ΊσραήΧ  εκ  γης  Αιγύπτου,  και  εν  προφήτη  διεφυ- 

(15)  14  Χάχθη.    14ε'θύμωσεν  *Έφράιμ  κα\  παρώργισεν  και  το  αίμα  αυτού 
€7γ'  αυτόν  εκχυθησεται,  και  τον  όνειδισμον  αυτού  ανταποδώσει 

XIII   ι  αύτώ  Κύριος.         ΙΚατά  τον  Χόγον  Έφράιμ  δικαιώματα  αυτός  εΧαβεν 
2  εν  τω  ΊσραήΧ,  και  εθετο  αυτά  τη  Βααλ  και  άπεθανεν.  2  και  προσε- 
θεντο  του  άμαρτάνειν,  και  εποίησαν  εαυτοις  χώνευμα  εκ  του  αργυρίου 

αυτών  κατ'  εικόνα  είδώΧων,  εργα  τεκτόνων  συντετεΧεσμενα  αύτοις· 
3  αυτοί  Χεγουσιν  θύσατε  ανθρώπους,  μόσχοι  γαρ  εκΧεΧοίπασιν.  3  δια 
τούτο  έσονται  ώς  νεφεΧη  πρωινή  και  ώς  δρόσος  ορθρινή  πορευομενη, 

ώς  χνους   άποφυσώμενος  αφ"  αλωνος  και  ώς  άτμις  από  δακρύων. 
4  4εγώ  δε  Κύριος  6  θεός  σου,  στερεών  τον  ούρανόν  και  κτίζων  γην,  ου 

αί  χείρες  έκτισαν  πάσαν  την  στρατείαν  του  ουρανού,  και  ου  παρεδειζά 
σοι  αυτά  του  πορεύεσθαι  οπίσω  αυτών  και  εγώ  άνηγαγόν  σε  εκ  γης 
Αιγύπτου,  και  θεόν  πΧην  εμού  ου  γνώση,  και  σώζων  ουκ  εστίν  παρέξ 

|  εμου.  5εγώ  εποίμαινόν  σε  εν  τη  ερημω,  εν  γη  άοικητω  6 κατά  τάς 
νομάς  αυτών   και  ενεπΧησθησαν  εις  πΧησμονην,  και  ύψώθησαν  αί 

7  καρδίαι  αυτών,  ένεκα  τούτου  επεΧάθοντό  μου.     7  και  εσομαι  αύτοΊς  ώς 
8  πανθηρ  και  ώς  πάρδαλις  κατά  την  όδον  Άσσνρίων  8άπαντησομαι 
αύτοϊς  ώς  άρκος  άπορουμενη,  και  διαρρήξω  συνκΧεισμόν  καρδίας 
αυτών,  και  καταφάγονται  αυτούς  εκεΊ  σκύμνοι  δρυμού,  θηρία  αγρού 

^διασπάσει  αυτούς.    9τη  διαφθορά  σου,  ΊσραήΧ,  τις  βοηθήσει;    10 πού 
ό  βασιΧεύς  σου  ούτος;  και  διασωσάτω  σε  εν  πάσαις  ταϊς  πόΧεσίν  σου· 

ιι  κρινάτω  σε  6ν  είπας  Αός  μοι  βασιΧεα  και  άρχοντα,     "και  εδωκά  σοι 
ΐ2  βασιΧεα  εν   όργη  μου,  και  εσχον  εν  τω  θυμώ  μου.     12 συστροφην 

10  προφητας]  ρ  γ  τους  11  Γαλαάδ  2°]  Γαλγαλου  (^?      12  γυναικι  ι°]  Α<2 
7^αι|ι  φ*  {-κι  0.Ά)  13  Κύριος]  +  αυτού  0™8  \  εκ  γης]  εξ  Α(^*  (εκ  γης  (}Ά) 
XIII  2  και  τ°]  +  νυν  0™%  \  προσεθετο  Α<3*  (-θεντο  Γ)3)  |  αμαρτανειν]  +  ετι  Α  \ 
αυτών]  εαυτών  Α  Ζ  ως  3°]  ωσπερ  Α  η  ωσπερ  ζ)  |  χνους]  χους  Α  \  απο 
δακρύων]  εκ  καττνοδοχης  Α(^)*  (απο  δ.  0™8)  4  οιτι  σου  (^*  (δυρβΓδΟΓ 
(^3)  |  στέρεων]  ρ  γ  ο  Α  |  τον  ουρανον]  οπι  τον  Α^  |  στρατιαν  Β'^ζ)  6  οιτι 
και  ι°  Α  |  πΧησμονην]  πλησμον  5>υρ  Γ&δ  Β3ΐ>  |  ένεκεν  0*  |  επελαθεντο  Β* 
(-θοντο  Β3?1))  8  σϋ\κ\εισμον  Β*  (συγκΧ.  Β3*^)  συγκλισμον  Α  |  κατα- 

φάγονται] φαγονται  Α         9  διαφθορά]  θ  δΐιρ  γο.5  Α1*         11  εσχον]  ανεσχον 
0*       12  συστρ.  αδικίας  ε  ρΓαεεεά  οοηίυη^  Α 



XIII  13  ΩΣΗΕ 

Β  αδικια$·  Έφράιμ,   ενκεκρυμμίνη  η  αμαρτία  αύτου·  Ι3ώδΙνες  ώς  τι-  13 
κτούσης  ήξουσιν  αυτω.    οντος  ό  νιός  σον  6  φρόνιμος,  διότι  ον  μη 

νποστη   εν   συντριβή  τέκνων.     14έκ   χάρος  αδου  ρύσομαι   και  εκ  14 
θανάτου  Χυτρώσομαι  αϊτούς·  που  η  δίκη  σου,  θάνατε;  που  το  κεντρον 
σον,  αδη ;    παράκλησις  κεκρνπται  άπο  οφθαλμών  μου,  15 διότι  οντος  τζ 
ανά  μέσον  αδελφών  διαστελεϊ.     επάξει  καύσωνα  Άνεμον  Κύριος  εκ 
της  έρημον  έπ  αυτόν,  και  άναξηρανεΐ  τάς  φλέβας  αυτού,  έξερημώσει 
τάς  πηγάς  αντον·  αντος  καταζηρανεΐ  την  γην  αντον  και  πάντα  τα 
σκεύη    τα    επιθυμητά   αντον.     1  άφανισθησεται    Σαμάρεια,   ότι    αν-  ι  XIV 
τεστη  προς  τον  θεον  αντης·   εν  ρομφαία   πεσοννται  αυτοί,  και  τά 
νποτίτθια  αντών    έδαφισθησονται,   και  αι    εν   γαστρι  εχονσαι  αν- 
τών  διαρραγησονται. 

2>Έπιστράφηθι,  Ισραήλ,  προς  Κυριον  τον  θεόν  σου,  διότι  ησθέ-  2 
νησας   εν  ταίς  άδικίαις  σον.    3λάβετε  μεθ"  εαυτών  λόγους  και  έπι-  3 
στράφητε  προς  Κνριον  τον  θεον  νμών  ε'ίπατε  αυτω  οπως  μη  λάβητε 
άδικίαν   και   Χάβητε    αγαθά,  και   άνταποδώσομεν   καρπον  χειΧεων 

ημών.    4' Ασσου  ρ  ου  μη  σώσγι  ημάς,  ε'φ'  ΐππον  ουκ   άναβησόμεθα·  4 
ονκετι  μη  εΐπωμεν  θεοί  ημών,  τοϊς  εργοις  τών  χειρών  ημών  ό  εν 
σοι    ελεήσει  όρφανόν.     5ίάσομαι  τάς    κατοικίας  αντών,   αγαπήσω  $ 
αντονς  όμολόγως,  οτι  άπεστρεψεν  την  όργην  μορ  α7τ'  αντον.    6εσομαι  6 
ως  δρόσος  τω  Ισραήλ,  ανθήσει  ως    κρίνον,    και  βαΧεΊ  τάς  ρίζας 
αντον  ως  ό  Αίβανος'  7  πορεύσονται  οι  κΧάδοι  αντον,  και  εσται  ώς  η 
έΧαία   κατάκαρπος,    και  η  όσφρασία  αυτοΰ  ώς  Αιβάνον  8έπιστρέ-  8 
ψονσιν  και  καθιοΰνται  νπο  την  σκεπην  αντον,  ζησονται  και  μεθν- 
σθήσονται  σίτω·  και  εξανθήσει  Άμπελος  μνημόσννον  αντον,  ώς  οίνος 

Α^       12  ενκε κρυμμένη  Β*  Α  (εγκ.  Β31^3)]  κεκρυμμενη  ̂ *  |  η  αμαρτία]  αδΐκεια Α  13  ηξουσιν  αυτω  ως  τικτουσης  Α  |  ο  φρόνιμος]  ου  φρ.       \  ου]  ρτ  νυν 
(^)3  θ'  σ'  ου  σοφός  (^,η£  14  ρυσομαι]  +  αυτούς  Α(^  |  οηι  και  Α  |  Χυτρωσομαι] 
ελυτρωσαμην  ζ)3  (κ  το  εξασελιδον  ελυτρ.  ειχεν  <3ηι£)  |  απο]  εξ  Α  15  δια- 

στέλλει Α  |  ανεμον  καύσωνα  Α(^)  |  εκ  της  ερ.  Κύριος  Α  |  αυτόν]  αυτούς  \ 
φλέβας]  φλε  δυρ  Γ3.5  Α13  |  αντος]  ούτος  Α  |  την  γην]  οχύι  την  |  αυτού  3°ί 
του  δπρ  Γ&δ  Α3  |  τα  επιθυμητά]  τα|  ε7Γΐ  δΐιρ  Γ&δ  Β3*3  |  αυτού  40]  ρΓ  τα  (^)*νι<ϊ 
XIV  1  οιτι  αυτοί  ̂ 3  |  υποτιθθια  Β*  (-τιτ0.  Β3ΐ)Α03\  υποτιθια  Ο*  2  εττι- 
στραφητι  Β*  (-στραφηθι  Βαϋ)  3  λαβητε  ι°]  λασητε  (είο)  Α  |  λαβητε 
2°]  λάβετε  Α  \  ημων]  υμων  (ημων  (^)3)  4  σώσει  Α  |  ε0|  ιππον 
Β*  (εφ  ιπ\πον  Β15)]  εφ  ίππων  Α  |  μη  2°]  ρΓ  ου  5  οτι]  διότι  Α  \  απε- 
στρεψεν  Β(^3]  αποστρέφω  Α  αποστρέφω  (^*  |  την  ορ~γην]  εν  τη  ορ-γη  0*  | 
απ  αυτού]  απ  αυτών  ΑΟ*  εξ  αυτών  ̂ *  6  εσομαι]  ρΓ  και  Α  \  ο  Αιβανος] 
οπι  ο  Α  7  οσφρησια  0*  οσφρησις  8  την  σκεπην]  ϊη  την  ίοΓίε 
ταδ  αΐίς  Β?  |  μεθυσθησονται]  σ  τη  ριχθησον  τ  αι  ̂ ίι  |  άμπελος]  ρ  γ  ω$  Βα1)Α  | 
μνημοσυνον]  ρΓ  το  Α^ 

14 



ΏΣΗΕ XIV  ΙΟ 

9  Αιβάνον.    9τώ  Έφράίμ,  τί  αυτώ  ετι  και  είδωΚοις;  εγώ  (ταπείνωσα  Β 

αυτόν,  κα\  κατισχύσω  αυτόν  ε'γώ  ως  αρκευθος  πυκάζουσα,  εξ  εμου 
ίο  ό  καρπός  σου  ευρηται.  10τίς  σοφός  κα\  συνησει  ταύτα;  η  συνετός 

και  επιγνωσεται  αυτά;  διότι  εύθεϊαι  αι  όδοί  του  κυρίου,  κα\  δίκαιοι 
πορεύσονται  εν  αύταϊς,  οι  δε  ασεβείς  άσθενησουσιν  εν  αυταις. 

9  τω  Έφραιμ'  ΒΑ  |  τι  ετι  αντω  Α  |  κατισχύσω]  ρΓ  εγω  Α(2*βίιη£  (οιη  Αζ> 
βγω  ̂ 3)  |  οιη  ε-γω  2°  (^*  (Ιιαο  (^δ)  10  επιγνωσεται]  'γνωσεται  <33  |  τον 
κυρίου]  οιη  του  0*  (βυρεΓδΟΓ  ̂ ίι) 

δαΟδΟΓ  Ωστ/ε  α  ΒΑ(^)  (+  \υπουμενο$  και  παρ  Έιβραιοις  α'  (^3) 

Γ5 



Α  Μ  Ω  Σ 

Β        ΛΟΓΟΙ  Άμως  οί  εγενοντο  εν  ΆκκαρεΙμ  εν  θεκούε,  ου$·  εΐδεν  υπέρ  ι  I 
Ιερουσαλήμ  εν  ημεραις  Οζείου  βασιλέως  Ίουδα  και  εν  ήμεραις  Ίερο- 
βοάμ  του  Ίωάί  βασιλέως  Ισραήλ,  προ  δύο  ετων  του  σεισμού. 

2  Και  είπεν    Κύριος  εκ  Σιων  εφθεγξατο,  και  εξ  Ιερουσαλήμ  εδωκεν  τ. 
φωνήν  αυτού,  κα\  επενθησαν  αι  νομάι  των  ποιμένων,  και  εξηράνθη  ή 
κορυφή  του  Καρμήλου. 

3 Και  είπεν  Κύριος  Έπι  ταΐς  τρισϊν  άσεβείαις  Ααμασκοΰ  και  επϊ  3 

ταίς  τεσσαρσιν  ουκ  άποστραφήσομαι  αυτόν,  άνθ'  ων  επριζον  πρ'ιοσιν 
§Γ  σιδηροίς  τας  εν  γαστρϊ  *εχούσας  των  εν  Γαλαάδ·  4  και  εξαποστελώ  4 

πυρ  εις  τον  οίκον  Άζαήλ,  και  καταφάγεται  θεμέλια  ν'ιοΰ  Άδερ'  5 και  5 
συντρίψω  μοχλούς  Ααμασκοΰ,  και  εξολεθρεύσω  κατοικοΰντας  εκ  πεδίου 

'Ών,  και  κατακάψω  φυλήν  εξ  ανδρών  Χαρράν,  και  αίχμαλωτευθήσε- 
ται  λαος  Συρίας  επίκλητος,  λέγει  Κύριος. 

6Τάδβ  λέγει  Κύριος  Έπί  ταϊς  τρισϊν  άσεβείαις  Τάζης   και  επϊ  6 
ταίς  τεσσαρσιν  ουκ  άποστραφήσομαι  αυτούς,  ένεκεν  του  αίχμαλω- 
τεΰσαι  αυτούς  αίχμαλωσίαν  του  Σαλωμών,  του  συγκλείσαι   εις  την 
Ίδουμαίαν   7  και  εξαποστελώ   πυρ  επϊ  τα.  τείχη  Τάζης,  καϊ  κατα-  η 

φάγεται  θεμέλια  αυτής.    8  και  εξολεθρεύσω  κατοικοΰντας  εξ  ' Αζώτου,  8 
και  εξαρθήσεται  φυλή   εξ  Άσκάλωνος,   και  επάξω   την  χείρα  μου 
επϊ  Άκκαρων,  και  άπολουνται  οι  κατάλοιποι  των  αλλοφύλων,  λέγει 
Κύριος. 

9Ύάδε  λέγει  Κύριος  Έπι  ταίς  τρισϊν   άσεβείαις  Τύρου  και  επι  $ 

Αζ)Γ       ΙηδΟΓ  Αμω$  β  ΒΑ(^  I  1  εν  2°]  εκ  Α  |  Οζιου  Β13 Α  2  ποιμένων] 
ποιμνίων      (-μένων  ζ)3)  3  πριοσι  <2νίά  |  οπι  τα$  ̂ *  (ΗςΛ  (2Π1£)  |  οηι  εν 
1°  Α  4  ευ]  επι  Γ  |  θεμέλια]  ρΓ  τα  5  αιχμαλωτευθησεται] 
αιχμαλωτισθησεται  Α^Ε  αιχμαλωτισθησονται  Γ  6  αυτούς  ΐ°]  αυτήν  0*  | 
συγκλείσαι]  συνκλισαι  Α ι6 



ΑΜΩΣ 

π  4 

ταις  τεσσαρσιν  ούκ  άποστραφήσομαι  αυτήν,  άνθ'  ων  συνεκΧεισαν  Β 
αιχμαΧωσίαν  του  ΣαΧωμών  εις  την  ΊΒουμαίαν,  και  ουκ  εμνήσθησαν 

ίο  διαθήκης  άδεΧφών  10  κ  αϊ  εξαποστεΧώ  πυρ  ρττϊ  τά^  τείχη  Τύρου,  καϊ  Γ 
καταφάγεται  τά  θεμεΧια  αυτής. 

ιι  "Τάδβ  Χεγει  Κύριος  Έπι  ταϊς  τρισιν  άσεβείαις  της  Ίδουμαίας  και 
επι  ταΐς  τεσσαρσιν  ουκ  άποστραφήσομαι  αυτούς,  ένεκα  του  διωξαι 
αυτούς  εν  ρομφαία  τον  άδεΧφον  αυτού,  και  εΧυμήνατο  μητίρα  επ\ 
γης,  καϊ  ηρπασεν  εις  μαρτύριον  φρίκην  αυτού,  και  το  ορμημα  αυτού 

ΐ2  έφύΧαξεν  εις  νίκος'  12  και  εξαποστεΧώ  πύρ  είς  θαιμάν,  και  κατα- 
φάγεται ΘεμεΧια  τειχεων  αυτής. 

ΐ3  13Τάδε  Χεγει  Κύριος  Έπι  ταϊς  τρισ\ν  άσεβείαις  υιών  Άμμων  και 
επι  ταΐς  τεσσαρσιν  ουκ  άποστραφήσομαι  αυτόν,  άνθ'  ων  άνεσχιζον 
τάς  (V  γαστρι  έχουσας  των  ΤαΧααδειτών,  οπως  ενπΧατυνωσιν  τα  ορια 

ΐ4  εαυτών"  Ι4και  ανάφτω  πύρ  επ\  τα  τείχη  'Ραββά,  και  καταφάγεται 
ΘεμεΧια  αυτής  μετά  κραυγής  εν  ήμερα  ποΧεμον,  και  σεισθήσεται  εν 

ΐ5  ήμεραις  συντεΧείας  αυτής·  15 και  πορεύσονται  οι  βασιλείς  αυτής  εν 
αιχμαλωσία,  οι  ίερεϊς  αυτών  και  οι  άρχοντες  αυτών  επ\  το  αυτό,  Χεγει 
Κύριος. 

ι  ΙΤάδ6  Χεγει  Κύριος  *Έπ\  ταΐς  τρισιν  άσεβε'ιαις  Μωάβ  και  επί  ταΐς 
τεσσαρσιν  ούκ  άποστραφήσομαι  αυτόν,  άνθ*  ων  κατεκαυσαν  τά  οστά 

2  βασιΧεως  τής  Ίδουμαίας  εις  κονίαν  2  και  έξαποστεΧώ  πύρ  επί  Μωάβ, 
και  καταφάγεται  τά  ΘεμεΧια  τών  πόΧεων  αυτής,  και  άποθανείται  εν 

3  άδυναμία  Μωάβ  μετά  κραυγής  και  μετά  φωνής  σάΧπιγγος·  3 και  εζο- 
Χεθρεύσω  κριτήν  εζ  αύτής,  καϊ  πάντας  αυτής  άποκτενώ  μετ  αύτού, 
Χεγει  Κύριος. 
4  4Τάδβ  Χεγει  Κύριος  Έπί  ταϊς  τρισϊν  άσεβείαις  υιών  Ίουδα  και 
επι  ταις  τεσσαρσιν  ούκ  άποστραφήσομαι  αυτόν,  ένεκα  τού  άπώσασθαι 

9  τερσαρσιν  Α*  (τεσσ.  Α1)  |  αυτήν]  αυτόν  ζ^*  (θ'  -την  α'σ'  -τον  (^)ΙΤ1£)  |  Α(Τ 
αιχμαλωσιαί/]  ρΓ  τη\  Γ  |  Ιδουμαιαν]  Ιονδαιαν  Β*  (Ιδ.  Βαΐ3)  Α  10  τα 
ΘεμεΧια]  οηι  τα  Α  11  Ιδονμαιας]  Ιουδαίας  Α*  (Ιδ.  Α1)  |  τερσαρσιν  Α  | 
ένεκεν  Α  |  τον  αδελφον]  ρΓ  έκαστος  Α  |  μητέρα]  μητραν  Α(^  |  νεικος  Β3ΐ) 
13  αντον]  αυτούς  Α  |  Γαλααδειτω^]  ΥαΧααδιτων  Α  ΓαλααδιτιΙτων  (1*  -διτιΐλωϊ' 
^ίιν1^1  |  0ΊΓω$  ςνπΧατυνωσιν]  οι  ο'  ώστε  εμττλατυναι  (Γ,)"1^  εμττλατννωσι  Β1*^^ 
(-σιν  Γ^3)  εμιτλατυνονσιν  Α  |  εαυτών]  αυτών  Α  14  ανάψω]  οι  ο'  εξάψω 
0"'ίί  |  θεμέλια]  ρχ  τα  |  ήμερα  Α(±Ά  \  συντελεί  Β*  (-τβλ€ΐα$  Β3ΐ))  15  αυτών 
ΐ°]  αυτού  Γ)α  \  αντων  7°]  ομ[οιως]  οι  γ'  αυτού  (^ιηε  II  1  ασέβειας  Β* 
(-βειαις  Β3ΐ))  |  τερσαρσιν  Α*  (τεσσ.  Α·Ί'·)  2  επι]  εις  <33  |  τα  θεμέλια]  οιχι 
τα  Α<2  |  των  ττολ.  αυτής]  της  Καριωθ  Γ)'"£  |  αυτής  ΒΑ*^:1]  αυτών  Α1^*  \ 
αδυι/α/χ.€ΐα  Β*  (-μια  Β13)  Λ  |  φωνή  Α*  (-νης  Α1)  3  τταντας]  +  τους  άρχοντας 
Α(^*  (οιη  τους  ί^3)  |  αυτού]  αυτής  Α(±*  σ'  -της         (-του  (^3)  4  αυτόν] 
αυτούς  Α^*  (-τον  <^α)  |  ένεκεν  Α 

5ΕΡΤ.  ΠΙ. 

'7 

Β 



ΑΜΩΣ 

Β  αυτούς  τον  νόμον  τον  κυρίου,  και  τα  προστάγματα  αύτοΰ  ουκ  εφυ- 
λάξαντο,  καϊ  έπλάνησεν  αυτούς  τα  μάταια  αυτών  α  (ποίησαν,  οις 
εξηκολούθησαν  οι  πατέρες  αυτών  οπίσω  αυτών  3  και  έξαποστελώ  πυρ  5 
επι  Ίούδαν,  και  καταφάγ€Ται  θεμέλια  Ιερουσαλήμ. 

6Ύάδε  λέγει  Κύριος  Έτη  ταϊς  τρισ\ν  άσεβείαις  ̂ Ισραήλ  κα\  επι  6 
τα7ς   τέσσαρσιν   ουκ    άποστραφήσομαι   αυτόν,    άνθ'  ων  άπέδοντο 
αργυρίου  δίκαιον,  κα\  πένητα  ένεκεν  υποδημάτων,  7τά  πατοΰντα  επί  η 
τον  χουν  της  γης,  και  εκονδύλιζον  εϊς  κεφάλας  πτωχών,  και  όδόν 
ταπεινών  εξέκλιναν,  και  υιός  και  πατήρ  αυτού  είσεπορεύοντο  προς 
τήν  αυτήν  παιδίσκην,  οπως  βεβηλώσιν  το  όνομα  του  θεοΰ  αυτών 
8  και  τά  ιμάτια  αυτών  δεσμεύοντες  σχοινίοις  παραπετάσματα  εποίονν  8 
εχόμενα  του  θυσιαστηρίου,  και  οινον  εκ  συκοφαντιών  επινον  εν  τω 

οϊκω  του  θεοΰ  αυτών.    9 εγώ  δε  εξήρα  τον  Άμορρα'ιον  εκ  προσώπου  9 
αυτών,  ου  ήν  καθώς  υψος  κέδρου  το  ϋψος  αυτοΰ,  και  Ισχυρός  ην 
ώς  δρΰς,  και  εξήρανα  τον  καρπόν  αυτοΰ  επάνωθεν  και  τάς  ρίζας 

αυτοΰ  ΰποκάτωθεν  10και  εγώ  άνήγαγον  υμάς  εκ  γης  Αιγύπτου,  και  ίο 
περιήγαγον  υμάς  εν  ττ\  ερήμω  μ   ετη  τοΰ  κατακληρονομήσαι  τήν  γήν 

τών  Άμορραίων  11  και  ελαβον  εκ  τών  υιών  υμών  εις  προφήτας,  και  ιι 
6Κ  τών   νεανίσκων  υμών  είς  άγιασμόν   μή  ουκ   εστίν  ταΰτα,  νιοι 

Ισραήλ;  λέγει  Κύριος.     12 και  εποτίζετε  τους  ήγιασμένους  οινον ,  και  ΐ2 
τοΊς  προφήταις  ενετέλλεσθε  λέγοντες  Ου  μή  προφητεύσητε.    13 δια  13 
τοΰτο  Ιδού  εγώ  κυλίω  ύποκάτω  υμών  ον  τρόπον  κυλίεται  ή  άμαξα  ή 

γέμουσα  καλάμης·  Ι4και  άπολεϊται  φυγή  εκ  δρομέως,  και  6  κραταιός  14 
ου  μή  κρατήστ]  της  Ισχύος  αυτοΰ,  και  ό  μαχητής  ου  μή  σώσει  τήν 

ψυχήν  αυτοΰ,  13 και  ό  τοξότης  ού  μή  ύποσττ),  και  ό  οξύς  τοΊς  ποσίν  15 
αυτοΰ  ού  μή  διασωθη,  ούδε  ό  Ιππεύς  ού  μή  σώσει  τήν  ψυχήν  αύτοΰ, 

16  και  ό  κραταιός  ού  μή  εύρήσει  τήν  καρδίαν  αύτοΰ  εν  δυναστείαις,  ό  ι6 
γυμνός  διώξεται  εν  εκείνη  ττ\  ημέρα,  λέγει  Κύριος. 

Ακούσατε  τον  λόγον  τούτον  ον  ε*λάλησεν  Κύριος  έφ'  υμάς,  οίκος  ι 

Αζ>       4  του  κνριου]  οπι  του  Α  |  μάταια]  αίματα  Α*  {ματ.  Αα?)        7  βεβηλώσιν] 
βεβηλωσωσιν  Α3-  (σωσιν  το  όνομα  του  δΐιρ  Γαδ)  βεβηλωσωσι  9  εξήρα] 
εξεγειρα  Α  \  εκ]  προ  0*  (εκ  0*)  |  ου]  ονν  Β  |  επανωθεν]  απανωθεν  Α 
10  μ']  τεσσερακοντα  Α(^  11  ελαβον]  ανελαβον  13  κυλίω]  κωλνω 
Α  14 — 15  ταιο$  ου  μη  κράτηση... ιππενς  δΐιρ  Γαδ  Α3         14  κρατήσει  ζ)  { 
οπι  ου  μη  σώσει  την  ψυχην  αυτού  Αα  |  σώσει]  σωση  ̂ α  15  δια- 
σωθη]  ρΐΌ  δ  ΐηοερ  σ  Β*  \  ουδε]  και  0®8  |  ιππείς  (±*νίά  \  σωση  Α(^&  16  οιη 
ο  κραταιός  ου  μη  Α(^  οπι  ου  μη  Βα1ϊ  \  ευρησει  την  καρδιαν]  ηυρεθη  κάρδια  (^"^  | δυναστιαις  Α 
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ΑΜΩΣ 

πι  ΐ5 

Ισραήλ,   και    κατά    πάσης  φυλής  ης  άνήγαγον   εκ   γης  Αιγύπτου,  Ε 

2  λέγων  2Τΐλήν  υμάς  εγνων  εκ  πασών  φυλών  γής·  δια  τούτο  εκδικήσω 
3  εφ'  υμάς  πάσας  τάς  αμαρτίας  υμών.     3εί  πορεύσονται  δύο  επ\  το 
4  αυτό  καθόλου  εάν  μη  γνωρίσωσιν  εαυτούς  ;  *εί  έρεύξεται  λεων  εκ  του 
δρυμού  αυτού  θήραν  ουκ   εχων  ;   ει  δώσει  σκύμνος  φωνήν  αυτού  εκ 

5  της  μάνδρας  αϋτοΰ  καθόλου  εάν  μη  άρπάση  τί ;  5εΙ  πεσεϊται  ορνεον 
επι  την  γήν  ανευ  Ιξευτου ;  εΐ  σχασθήσεται  παγ\ς  επί  της  γης  ανευ 

6  του  συλλαβείν  τι;  6εΙ  φωνήσει  σάλπιγζ  εν  πόλει  και  λαόί  ου  μη 
πτοηθήσεται ;    εΐ  εσται   κακία   εν  πόλει  ην  Κύριος  ουκ   εποίησεν  ; 

7  "διότι  ου  μη  ποιήσει  Κύριος  ό  θεός  πράγμα  εάν  μη  άποκαλύψη  παι- 
8  δείαν  προς  τους  δούλους  αυτού  τους  προφήτας.  8λεων  ερεύξεται,  και 
τις  ου  φοβηθήσεται ;  Κύριος  ό  θεός  ελάλησεν,  και  τις  ου  προφητεύσει ; 

9  9' Απαγγείλατε  χώραις  εν  Άσσυρίοις  και  επί  τάς  -χωράς  της 
Αίγύπτου,  και  είπατε  Συνάχθητε  επ\  τό  ορος  Σαμάρειας,  και  ΐδετε 
θαυμαστά   πολλά  εν  μεσω  αυτής  και  καταδυναστείαν  την  εν  αύτβ' 

ίο  10 και  ουκ  εγνω  α  εσται  εναντίον  αυτής,  λέγει  Κύριος,  οι  θησαυρίζοντες 
ιι  άδικίαν  και  ταλαιπωρίαν  εν  ταΊς  χώραις  αυτών.     11  δια  τούτο  τάδε 

λέγει  Κύριος  ό  θεός  Τύρος   κυκλόθεν   η   γη   σου  ερημωθήσεται,  και 

ΐ2  κατάζει  εκ  σου  ισχύν  σου,  και  διαρπαγήσονται  αί  χώραί  σου.     12 τάδε 
λέγει  Κύριος  6Ον  τρόπον  όταν  εκσπάση  ό  ποιμήν  εκ  στόματος  του 
λέοντος  δύο  σκέλη  η  λοβόν  ώτίου,  ούτως  εκσπασθήσονται  οί  νιοι 
Ισραήλ  οι  κατοικούντες  εν  Σαμάρεια  κατεναντι  της  φυλής  και  εν 

ΐ3  Ααμασκώ  ιερείς.    13άκούσατε  και  επιμαρτύρασθε  τω   οίκω  Ιακώβ, 
ΐ4  λέγει  Κύριος  ό  θεός  ό  παντοκράτωρ,  ΙΑδιότι  εν  τή  ήμερα  όταν  εκδικώ 

ασεβείας  του  Ισραήλ  επ'  αυτόν,  και  εκδικήσω  επ\  τά  θυσιαστήρια 
Βαιθήλ,   και  κατασκαφησεται  τά  κέρατα  του  θυσιαστηρίου  και  πε- 

ΐ5  σούνται  επι  τήν  γην  ι5συνχεώ  και  πατάξω  τον  οίκον  τον  περίπτερον 

ΠΙ  2  πασών]  πάσης  0*  {-σων  (^3)  |  φυλών]  ρν  των  Α^  |  γης]  ρΓ  της  Α<2 
Α(^)  |  νμων]  αντων  Α*νιά  (υμ.  Α3)  δ  την  γην]  της  γης  Α  |  χασθησεται 
Α*  {σχασθ.  Α1)  6  οηι  μη  Α  7  ποίηση  Α  \  παιδειαν]  ~  αυτού  Α(^ 
9  απα*/γειλατε]  αναγγ.  Ο3  |  τας  χωράς]  ταις  χωραις  (τας  χωράς  (^)*νΐί1)  | 
της  Αιγ.]  οιτι  της  Α  εν  γη  Αιγνπτω  ̂ 3  |  Σαμάρειας]  Σαμα  δυρ  Γ3.5  Β3ΐ>  | 
ειδετε       |  καταδυναστείαν]  ρΓ  την  Α(^)  10  εσται]  εστίν  (^"^  [  εναντίον 
αντης]  εν  αυτη  Α  ενώπιον  (εναντ.  (^νκΐ  βΐ  πιε)  αντης  0*  11  ο  θεος]  οπι  ο  Α13 
12  εκπαση  Β*  (εκσπ.  Β3*1)  |  77]  ο  Β*  {η  Β3*5)  |  εκσπαθησονται  Β  |  οπι  εν  ι° 
(,)*  (ηαο  (£Λ)  |  Σαμαρειαν  |  της  φυλής]  οπι  της  Α(±  \  Ααμασκω]  +  κλίνη 
(<)πιε  13  εττιμαρτυρασθε]  ΐηοερ  επι  μαρτνρια  <^*νκ1  14  εκδικησω 
Α(^  |  ασεβειαν  Α(2*ν'ά  |  Ββ^λ  Ρ  |  κατασκαφθησεται  ^*  15  σιτ/χεω 
Β^Αξ)1  και  συντρίψω  φ10* 
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IV  I  ΑΜΩΣ 

Β  €7Γ4  τον  οίκον  τον  θίρινόν,  και  άποΧουνται  οίκοι  εΧεφάντινοι,  και  προσ- 
τεθησονται  έτεροι  οίκοι  ποΧΧοί,  Χεγει  Κύριος. 

1  Ακούσατε  τον  Χόγον  τούτον,  δαμάΧεις  της  Βασανίτιδος  αι  εν  τώ  ι 
ορβι  της  Σαμάρειας,  αι  καταδυναστεύουσαι  πτωχούς  και  καταπατουσαι 

πένητας,  αι  Χεγονσαι  τοΐς  κυρ'ιοις  αυτών  Έπιδοτ*  ημίν  οπως  πίωμεν. 
*  ομνύει  Κύριος  κατά  των  άγιων  αυτόν  διότι  Ιδού  ημεραι  έρχονται  2 
εφ*  υμάς  και  Χημψονται  υμάς  εν  οπΧοις,  κα\  τους  μεθ'  υμών  εις 
Χεβητας  ύποκαιομενους  εμβαΧουσιν  εμπυροι  Χοιμο'ι,  3κα\  εξενεχθη-  3 
σεσθε  γυμναι   κατεναντι  άΧΧήΧων,   και  άποριφησεσθε  εις  το  ορος 

το  'Ρομμάν,  Χεγει  Κύριος.  ΛΈίσηΧθατε  εις  ΒαιθηΧ  κα\  ησεβη-  4 
σατε,  και  εις  ΤάΧγαΧα  επΧηθύνατε  του  άσεβήσαι,  και  ηνεγκατε  εις 
το  πρωί  θυσίας  ΰμών,  εις  την  τριημερίαν  τα  επιδεκατα  υμών  5  και  5 
ανέγνωσαν  εξω  νόμον,  και  επεκαΧεσαντο  όμοΧογίας'  αναγγείλατε  οτι 
ταύτα  ηγάπησαν  οι  νίο\  ΊσραήΧ,  Χεγει  Κύριος  ό  θεός.    6 και  εγώ  δώσω  6 
ύμίν  γομφιασμόν  οδόντων  εν  πάσαις  ταϊς  πόΧεσιν  υμών,  και  ενδειαν 
άρτων   εν   πάσι  τοϊς  τόποις  υμών,  και  ουκ  επεστρεψατε  προς  με, 
Χεγει  Κύριος.    7  και  εγώ  άνεσχον  εξ  υμών  τον  υετόν  προ  τριών  μηνών  η 
του  τρυγητού,  και  βρέξω  επι  πόΧιν  μίαν,  επ\  δε  πόΧιν  μίαν  ού  βρέξω· 

μερ\ς  μία  βραχησεται,  και  μερϊς  έφ'  ην  ού  βρέξω  ξηρανθησεται.    8 και  8 
σνναθροισθησονται  δύο  και  τρεις  πόΧεις  εις   πόΧιν  μίαν  του  πιεΐν 
υδωρ  και  ού  μη  εμπΧησθώσιν,  και  ούκ  επεστράφητε  προς  με,  Χεγει 
Κύριος.    9επάταξα  υμάς  εν  πυρώσει  και  εν  ικτερω·  επΧηθύνατε  κήπους  9 
υμών,  άμπεΧώνας  υμών  και  συκώνας  υμών  και  ελαιώνας  υμών  κατε- 

φαγεν  ή  κάμπη,  και  ούδ'  α>ί  επεστ ρέψατε  προς  με,  Χεγει  Κύριος. 
10  εξαπεστειΧα  εις  υμάς  θάνατον  εν  όδώ  Αιγύπτου,  και  άπεκτεινα  εν  ίο 
ρομφαία  τους  νεανίσκους  υμών  μετά  αιχμαλωσίας  ίππων  σου,  και 
άνηγαγον  εν   πυρί  τάς  παρεμβοΧάς  υμών   εν  ττ}  οργη  υμών,  και 

ούδ'  ως  επεστρεψατε  προς  με,  Χεγει  Κύριος.    11  κατέστρεψα  υμάς  ιι 

Αζ>       15  ελεφαντινοι]  ρΓ  οι  Ο3-  |  οίκοι  έτεροι  Α^  |  οπι  Κυριοϊ  Β  IV  1  δα- 
μαλις  Α  |  πτωχούς]  πένητας  Α<^  |  πένητας]  πτωχούς  Α(^         2  διότι]  οτι  Α 
ληψονται      |  υποκεομενους  Β*  (υποκαιομ.  Β3Ϊ>)  |  οιώ  υποκ.  εμβαΧουσιν  Αζ)* 
(1ΐ3.1>  ς)ηι&)  3  απορριφησεσθε  Β^'^ζ)3  |  Υεμμαν  Αζ>*  Βρμωνα  ς)π1£  | 
Κυριος]  +  ο  θς  Α(^  4  εισηλθετε  (}*νίά  |  ησεβησατε]  ηνομησατε  Α^ 
5  απαγγείλατε       (αναγγ.  0*)  |  οτι]  διότι  6  πασι  {-σιν  (1)  τοις  το7τοι$] 
πασαις  ταις  πολεσιν  Α  7  τιωι>  Α*  (τρίων  Α1)  |  τρυγητού]  θερισμου  (^"^  | 
επι  ι°  δπρ  ταδ  Β?  νί{1  |  βρέξω  3°]  +  επ  αυτήν  Α(^)  8  δυο]  +  πόλεις  Α  |  ττολα$] 
7τολί5  Β*  (-λ€ΐ5  Β313*™·3*)  |  πόλεις  εις  πολιν]  ς  πο  δΐιρ  ταδ  Β?νιά  πόλεις  εις  δΐιρ 
ταδ  Αα  |  ουκ  επεστράφητε]  ουδ  ως  επεστρεψατε  Αζ)*  (ουκ  επεστραφ.  (>η§) 
9  νμα·ς]  υ  δΐιρ  Γ3.5  Β?  10  υμων  ι°]  μου  Α^*  (υμ.  (^1ιη£) 20 



ΑΜΩΣ V  ίο 

καθώς  κατέστρεψαν  6  θεος  Σόδομα  και  Τόμορρα,  και  εγενεσθε  ως  Β 

δαλόϊ  εξεσπασμενος  εκ  πνρός,  κα\  ούδ'  ώ?  επεστρεψατε  προς  με, 
12  Χεγει  Κύριος.  12 δια  τοντο  όντως  ποιήσω  σοι,  Ισραήλ·  πΧήν  οτι 

όντως  ποιήσω  σοι,  ετοιμάζον  τον  επικαΧείσθαι  τον  θεόν  σον,  Ισραήλ. 

13  Ι3διότι  στερεών  βροντήν  και  κτιζων  πνενμα  και  απαγγεΧΧων  εις 
άνθρώπονς  τον  χριστόν  αϊ/τον,  6  ποιών  όρθρον  κα\  όμίχΧην,  επι- 

βαίνων €ΐτι  τα.  νψη  της  γης·  Κνριος  6  θεός  6  παντοκράτωρ  όνομα 
αντώ. 

V   ι        1Άκονσατε  τον  λόγοι/  Κυρίου  τοντον  ον  εγώ  Χαμβάνω  εφ'  νμάς 
2  θρήνον  Οίκος  Ισραήλ  2επεσεν,  ονκετι  μη  προσθησει  τον  άναστηναι- 
παρθένος  τον  Ισραήλ  εσφαΧεν  επ\  της  γης  αντον,  ονκ  εστίν  ό  άνα- 

3  στησων  αντήν.  3διά  τοντο  τάδε  Χεγει  κνριος  Κνριος  Ή  πόλΐί  εξ  ης 

εξεπορενοντο  χίΧιοι,  νποΧειφθησονται  ρ',  και  εζ  ης  εξεπορενοντο  ρ' , 
4  νποΧειφθησονται  δεκα  τω  ο'ίκω  'ΐσραήλ.    4 διότι  τάδε  Χεγει  Κνριος 
5  προς  τον  οίκον  Ισραήλ  Έκζητήσατε  με,  και  ζησεσθε·  5 και  μη  εκζη- 
τείτε  ΒαιθηΧ  και  εϊς  Γάλγαλα  μη  εϊσπορενεσθε,  και  επ\  το  φρεαρ  τον 
όρκου  μη  διαβαίνετε,  οτι  Γάλγαλα  αϊχμαΧωτενομενη  αιχμαΧωτενθή- 

6  σεται,  και  Βαι#ήλ  εσται  ως  ονχ  νπάρχονσα.  6 εκζητήσατε  τον  κνριον, 
και  ζητε,  οπως  μη  άναΧάμψη  ώς  πνρ  ό  οίκος  Ιωσήφ  και  καταφάγη 

7  αντόν,  και  ονκ  εσται  ό  σβεσων  τώ  ο'ίκω  Ισραήλ.     1  ό  ποιών  ε\ς  νψος 
8  κρίμα,  και  δικαιοσννην  εις  γήν  εθηκεν  8ό  ποιών  πάντα  και  μετα- 
σκενάζων,  και  εκτρεπων  εις  το  πρω\  σκιάν,  και  ήμεραν  εις  ννκτα 
σνσκοτάζων  ό  προσκαλούμενος  το  νδωρ  της  θαλάσσης  και  εκχεων 

9  αύτό  επι  πρόσωπον  της  γης,  Κνριος  όνομα  αντω'  9 6  διαιρών 
(Τνντριμμόν   επ     ίσχνν,    και    ταΧαιπωρίαν    επ\    όχνρωμα    ε  πάγων. 

ίο  10 εμίσησαν   εν   πνΧαις    ελέγχοντα,    και    λόγοι/   όσιοι/  ε'βδεΧνξαντο. 

11  εξεσπασμενος]  ε  2°  δΐιρ  ταδ  (ιιβί  α  ρπιΐδ      νίά)  Β!  εξεσταλ\σμενον  (}*  Α^ 
(-νος  (^3)  εξαπεσταλμενος  ^,η&  12  τι  ούτω*  ποι  δΐιρ  ταδ  εΐ  ίη  τηζ  Α3  (οιτι 
οτι  Α*νίά)  13  διότι] +  ιδον  εγω  Β3ΐ}Π1£Α(2  |  απαγγελλων]  αναγγελλων 
(^*  (απαγγ.  (^α)  |  χριστον]  θ'  Χογον  (^ηι!ί  |  ο  ποιων]  οηι  ο  Α(^  |  επιβαίνων]  ρτ 
και  Α  Ι  υψη]  υψηλά  (^*  (υψη  (^)3)  V  1  κυ  τοντο\  δΐιρ  ναδ  Α^  (οηι  κν 
Α*™3)  I  Ισραήλ]  ρΓ  του  Α<3  2  προσθησει]  προσθη  Α<3  (δβά  οσθ  δΐιρ  ταδ 
(^3νΐ(1)  |  αυτού]  οηι  Α  αυτής      |  αναστησων]  οι  ο'  ανιστων  Ο^ε  3  δια 
τούτο]  διότι  |  Κυριο$]  ο  ̂5  ̂ £1  |  οηα  ης  Β*  (ηαΙ>  Β3?)  |  εξεπορενοντο  οϊδ] 
εττορευοντο  Α  |  ρ'  1)ϊδ]  εκατόν  Α(^  4  Ισραήλ]  ϊσαηλ  Β*  {Ισρ.  ΒαΒ) 
5  Βαι^λ  ι°]  Βεθηλ  ζ)*  (Βαι^.  ̂ 3)  [  διαβαίνετε]  αναβαίνετε  Αζ)3  (-ται  ̂ *)  | 
Βαιθηλ  2°]  Βα^λ  ̂ *ν^(1  (Βαι^.  ̂ ;')  6  ξητε]  ζήσατε  Β^ξ)*  ζήσετε  Α^:ι  | 
αναλημψη  Β  |  καταφαγη]  καταφαγεται  Α^  7  ο  ποιων]  ρΓ  κ$  ο  05  Α  ρΓ 
ϊΓϊ  8  ο  ποιων]  οηι  ο  Α(^*  (Η&Ι)  ̂ 3)  |  σκιάν]  +  θανάτου  (^ιη£  |  πρόσωπον 
Α<^)*  (·πον  Γ^1)  |  Κι;ριοί]  +  ο  05  ο  παντοκράτωρ  Α^  9  ο  δια/ρω^]  οιη  ο  Α 
Ο  διορίζων  <3  |   67Γ]  £7ΓΙ  Α 
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V  II ΑΜΩΣ 

Β  "δια  τοΰτο  άνθ'  ων  κατεκονδύΧιζον   πτωχούς,    και  δώρα   έκΧεκτά  ιι 
έδέξασθε  7ταρ'  αυτών,  ο'ίκονς  ζεστούς  ωκοδομήσατε  καΐ  ου  μη  κατοι- 
κήσητε   εν   αύτοΊς,  άμπεΧώνας   επιθυμητούς   έφυτεύσατε   και   ού  μη 

πίητε  τον  ο'ινον  εξ  αυτών.     126τι  εγνων  ποΧΧάς  ασεβείας  υμών,  και  ΐ2 
ισχυραΐ  αι  άμαρτίαι  υμών  καταπατούσαι  δίκαιον,  Χαμβάνοντες  άνταλ- 
Χάγματα  και  πένητας  εν  πύΧαις  εκκΧίνοντες.    Ι3διά  τούτο  6  συνίων  εν  13 
τω  καιρώ  εκε'ινω  σιωπήσεται,  οτι  καιρός  πονηρών  εστίν .    Ι4εκζητησατε  14 
το  καΧον  και  μη  πονηρόν,  οπως  ζησητε,  και  εσται  ούτως  μεθ'  υμών 
Κύριος  6  Θε6ς  6  παντοκράτωρ-  ον  τρόπον  είπατε  Ι5Μεμισήκαμεν  τα  15 
πονηρά  και  ηγαπήκαμεν  τα  καλά,  και  αποκαταστήσατε  εν  πύΧαις  κρίμα, 
οπως  εΧεήση  Κύριος  6  θεος  6  παντοκράτωρ  τους  περιΧοίπους  τού  Ιωσήφ. 

ι6διά  τούτο  τάδε  Χέγει  Κύριος  6  θεος  ό  παντοκράτωρ  Έι>  πάσαις  ταΊς  ι6 
πΧατείαις  κοπετός,  και  εν.  πάσαις  ταΐς  όδοίς  ρηθήσεται  Ούα\  ούαί' 
κΧηθήσεται  -γεωργός  εις  πένθος  και  κοπετόν,  και  ΐίς  ειδότας  θρήνον, 
17  και  εν  πάσαις  όδοϊς  κοπετός,  διότι  εΧεύσομαι  δια  μέσου  σου,  είπεν  ζγ 
Κύριος.    ι8ούα\  οι  επιθυμούντες  την  ήμεραν  Κυρίου'  Ινα  τί  αύτη  ύμιν  1 8 
ή  ήμερα  τού  κυρίου;  και  αύτη  εστίν  σκότος  και  ού  φώς.    196ν  τρόπον  19 
εάν  φύγη  άνθρωπος  εκ  προσώπου  τού  Χέοντος,  και  έμπέση  αύτώ  ή 
αρκος,  και  είσπηδήση  εις  τον  οίκον  αυτού  και  άπερείσηται  τάς  χείρας 

αυτού  επ\  τον  τοϊχον,  και  δάκη  αυτόν  οφις.    2°ούχι  σκότος  ή  ήμερα  20 
τού  κυρίου  και  ού  φώς;  και  γνόφος  ουκ  εχων  φέγγος  αύτη;  21  μεμί-  2ΐ 
σηκα,  άπώσμαι  εορτάς  υμών,  και  ού  μη  όσφρανθώ  θυσίας  εν  ταΐς 

πανηγύρεσιν  υμών.    22 διότι  εάν  ενέγκητέ  μοι  όΧοκαυτώματα  και  θυσίας  22 
υμών,  ού  προσδένομαι,  και  σωτηρίους  επιφανείας  υμών  ουκ  επιβΧέ- 

Α(2  11  πτωχούς]  εις  κεφάλας  πτωχών  Α  ζ)*  (πτωχούς  (^ε)  |  ξεστους]  ξυστούς 
Α<3*  (ξεστ.  0*)  |  ωκοδομήσατε  Β(^)Ε]  οικοδομήσετε  Α  οικοδομηθησεται  0*  | 
κατοικησητε]  κατοικησεται  ̂ *  {-κησετε  0*)  |  αμπελώνας]  ρΓ  και  Α  |  εφυτευ- 
σατε]  φυτευσετε  Α^*  (-ται)  φυτευσατε  0*  |  τον  οινον]  οιπ  τον  0*  (ηίΐΐ) 
ί^)3)  |  οπι  εξ  Α  12  καταπατούσαι  Β]  καταπατουντες  Α(^)*  (οι  ο'  -τονσαι 
0™Ζ)  |  ανταλλάγματα]  αλΧαγμ.  Α(^  |  πένητα  ̂ *  (-τας  |  εκκλινοντες]  τες 
δΐιρ  Γαδ  Α3?  13  σιωπησητε  Β*  σιωπησεται  Β^Α^  {[σεται  δΐιρ  Γαδ  7  ίοΓίβ 
ΥιΙί]  ̂ )  σιωπηθησεται  Α*Υ'ιά  |  πονηρός  Α^  14  πονηρον]  ρΓ  το  Α  15  τα πονηρά]  το  πονηρον  Α  |  τα  καλα]  το  καλόν  Α  |  ελεήσει  Α  16  ταυ 
πΧατειαις  (-τιαις  Α)]  οπι  ταυ  Α(1  |  κο7τετο$]  Γ&δ  ι  Ιίί  ροδί  τ  Α?  |  ταυ  οδου] 
οπι  ταυ   Α(^  |  βιδοταϊ]  ιδοντας  Α  17  εΧενσομαι]  επελευσομαι  Α 
18  ουαι|  οι  επιθνμ  ϊη  ηΐ£  6ί  5«Ρ  ΓΣ15  Αα  19  εαν]  οταν  Α  |  φυγη] 
εκφνγη  Α  \  εμπεση  αυτω  η  αρκος  και  εισπηδηση  (εισπηδησει  Α)]  εμπεσει 
Α*νίά  (εμπεση  αυτω  η  αρκος  κ  εισ\πηδη  ίη  πι§;  6ί  δίψ  Γαδ  Α3?)  |  άπε- 

ρείσηται] απεριση  Α  απερισηται  0*  (απερεισ.  (ΪΆ)  \  επι]  προς  Α  εις  ̂  
20  φέγγος]  φθεγγος  Α*ν[ά  \  αυτη]  αυτής  21  οπι  θυσίας  22  6αι-] 
ρΓ  και  Α(^>  |  ολοκαυτώματα]  ρΓ  τα  Α  |  οπι  ου  προσδεξομαι.,.υμων  (1ιαΐ> 
0™ζ)  |  προσδένομαι]  +  αυτα  Α^Iη&  |  σωτήριου  Α 
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ΑΜΩΣ VI  II 

23  ψομαι.    23  μετάστησον  άπ*  ε  μου  ηχον  ωδών  σου,  και  ψαλμον  οργάνων  Β 
24  σου  ονκ  άκούσομαΐ'  24 και  κυλισθησεται  ώς  υδωρ  κρίμα,  και  δικαιοσύνη 
25  ώ?  χείμαρρους  άβατος.    25μη  σφάγια  και  θυσίας  προσηνεγκατε  μοι 
26  6ΐ>  177  ερημω  μ  ετη,  οίκος  Ισραήλ  ;  26 και  άνελάβετε  την  σκηνην  του 

Μολόχ  και  τό  αστρον  του  θεού  υμών  Ύαιφάν,  τους  τύπους  αυτών  ους 

27  εποιησατε  εαυτοίς·  27 και  μετοικιώ  υμάς  επεκεινα  Ααμασκου,  λέγει 
Κύριος,  6  θεός  6  παντοκράτωρ  όνομα  αύτώ. 

VI   ι        1Ούαι  τοις  εξουθενοΰσιν  Έ,ειών  και  τοις  πεποιθόσιν  'επί  το  ορος 
Σαμάρειας·  άπετρύγησαν  αρχάς  εθνών,  και  είσηΧθον  αυτοί,     οίκος  του 

2  ΊσραήΧ,  2διάβητε  πάντες  και  'ίδετε,  και  διελθατε  εκείθεν  εις  Έμάθ 
'Ραββά,  και  κατάβητε  εκείθεν  εις  Τεθ  αλλοφύλων,  τάς  κρατίστας  εκ 
πασών  τών  βασιλειών  τούτων,  ει  πλεονα  τά  ορια  αυτών  εστίν  τών 

3  υμετέρων  ορίων.     3 οι  ερχόμενοι  εις  ήμεραν  κακήν,  οι  εγγίζοντες  και 
4  εφαπτόμενοι  σαββάτων  ψευδών,  4οί  καθεύδοντες  επί  κλινών  εΧε- 
φαντίνων  και  κατασπαταΧώντες  επί  ταίς  στρωμναίς  αυτών,  και 

εσθοντες  ερ'ιφους  εκ  ποιμνίων  και  μοσχάρια  εκ   μέσου  βουκοΧίων 
5  γαΧαθηνά,   5οί  επικροτούντες  προς   την   φωνην   τών   οργάνων,  ώς 
6  εστηκότα  εΧογίσαντο  και  ούχ  ώς  φεύγοντα'  6οί  πίνοντες  τον  διυ- 
Χισμενον  οίνον,  και  τά  πρώτα  μύρα  χριόμενοι,   και  ουκ  επασχον 

η  ούδεν  επί  τη  συντριβή  Ιωσήφ.  7  δια  τοΰτο  νυν  αίχμάΧωτοι  έσονται 

απ'  άρχης  δυναστών,  και  έξαρθήσεται  χρεμετισμος  Ιππων  εξ  Έφράιρ. 
8  8οη  ωμοσεν  Κύριος  καθ*  εαυτού  διότι  ΒδεΧύσσομαι  εγώ  πάσαν  την 
ϋβριν  Ίακώ/3,  και  τάί  χώρας  αυτοί)  μεμίσηκα,  και  εζαρώ  πόΧιν  συν 

9  πάσιν  τοις  κατοικοΰσιν  αυτήν  9 και  εσται  εάν  ύποΧειφθώσιν  δεκα  εν 
οικία  μια,  και  άποθανούνται   και  ύποΧειφθησονται  οι  κατάλοιποι, 

ίο  10 καίλήμ-ψονται  οί  οικείοι  οι  αυτών  και  παραβιώνται  του  εξενεγκαι 
τά  οστά  αυτών  εκ  του  ο'ίκου'  και  ερεί  τοις  π ροεστηκόσι  της  οικίας  Ει 
ετι  υπάρχει  παρά  σοι;   και  ερεί  Ουκ  ετί'  και  ερεί  Σίγα,  ένεκα  του 

ιι  μη  όνομάσαι  το  όνομα  Κυρίου.     11  διότι  ιδού  Κύριος  εντέλλεται,  και 

25  προσηνεγκετε  (}Λ  |  μ  ετη  οίκος  Ισραήλ]  οίκος  Ισλ  τεσσερακοντα  ετη  λέγει  Α(^ 
κ!  Α  τεσσερακοντα  ετη  οικ.  Ισλ  λέγει  κ$  26  Ρεφαν      |  οπι  αντων  Α(^)* 
(ηαο  0™ε)  VI  1  εξουθενουσι  0*  |  Σιων  Β^Αζ)*  |  αυτοί]  εαυτοις  <$* 
2  ειδετε  ξ)  |  οηι  και  διελθατε  εκείθεν  (±  |  Εμαθ]  Αιμαθ  Α  Μαθ  ̂   |  Γαββα] 
+  και  διελθατε  (-θετε  εκείθεν  Γ)  |  οιη  εκείθεν  ι°  |  βασιλέων  Α  |  πλεονα] 
ττλίονα  Α  3  ερχόμενοι  Βί^3]  ευχόμενοι  ΑΟ*  4  και  ι°]  αι  (^)* 
(και  0*)  |  οηι  μέσου  Α  5  εστηκοτα]  εστωτα  Α(^  7  α7τ]  €·£  ξ>* 
€7Γ  |  χρεμ,ετισμο*]  χ  5ΐιρ  ναδ  Βα1>  |  οπι  εξ  ̂   8  διότι]  οτι  Α  |  αυ- 

τού] αντων  Α  |  συρ  πασι^]  σνμπασιν  (?  σνμ  π.)  Β  9  δεκα]  +  άνδρες 
Α  Γ)  |  ογπ  και  2°  Α  10  οικείοι]  οίκοι  Ο*  ί-κειοι  ζ)α)  |  οπι  οι  ι°  Α  |  παρα- 

βιώνται] οι  παραβιωται  Α  |  προεστηκοσιν        ]  οηι  ̂   (,)*  (ηαο  (2α) 

I  .  23 



VI  12 ΑΜΩΣ 

Β  π  στάξει  τον  οίκον  τον  μεγαν  θΧάσμασιν  και  τον  οίκον  τον  μικρόν 

ράγμασιν.     12 ει   διώκονται  εν   πετραις  Ίπποι;  ει  π αρασιωπήσονται  ιι 
εν  θηΧείαις ;   οτι  εξεστρεψατε  εις  θυμόν  κρίμα,  και  καρπον  δικαιο- 

σύνης εις  πικρ'ιαν,  13 οι  εύφραινόμενοι  επ*  ούδενϊ  λόγω,  οι  Χεγοντες  13 
Ουκ  εν  ττ]  ίσχύι  ημών  εσχομεν  κέρατα ;   14διότι  ιδού  εγώ  επεγε'ιρω  14 
εφ'  υμάς,  οίκος  Ισραήλ,  έθνος,  Χεγει  Κύριος  των  δυνάμεων,  και  εκθΧί- 
ψουσιν  υμάς  του  μή  είσεΧθείν  είς  Έμάθ  και  ως  του  χειμάρρου  των 
δυσμών. 

1 Ούτως  εδειξεν  μοι  Κύριος  ό  θεός,  και  ιδού  επιγονη  ακριδών  ι  VII 
ερχόμενη  εωθινη,  και  ιδού  βρούχος  εις  Τώγ  6  βασιΧεύς.    2  και  εσται  2 
εάν  συντεΧεστ]  του  καταφαγεϊν  τον  χόρτον  της  γης,  και  είπα  Κύριε 
Κύριε,    ΪΧεως    γενού'    τις    αναστήσει    τον    Ιακώβ ;    οτι  όΧιγοστός 
εστίν  3 μετανόησαν,  Κύριε,  επ\  τούτω.     Και  τούτο  ουκ  εσται,  Χεγει  3 
Κύριος.  4  Ούτως  εδειξεν  μοι  Κύριος,  και  ιδού  εκάλεσεν  την  δίκην  4 
εν  πυρ\  Κύριος,  και  κατεφαγε  την  αβυσσον  την  ποΧΧην,  και  κατε- 
φαγεν  την  μερίδα    Κυρίου.     5 και    είπα    Κύριε,   κόπασον    δη·    τις  ζ 
αναστήσει  τον   Ιακώβ;   οτι  όΧιγοστός  εστίν  6μετανόησον,  Κύριε,  6 
επι  τούτω.    Και  τούτο  ου  μη  γενηται,  Χεγει  Κύριος.  7  Ούτως  η 
εδειξέν  μοι  Κύριος,  και  ιδού  εστηκώς  επ\  τείχους  αδαμάντινου,  και 

εν  τΐ]  χ^ιρί  αυτού  άδάμας.  8 και  είπεν  Κύριος  προς  με  Τι  σύ  όρας,  8 
Ά/χώ$· ;  και  είπα  Αδάμαντα,  και  είπεν  Κύριος  προς  με  Ιδού  εγώ 
εντάσσω  αδάμαντα  εν  μεσω  Χαού  μου  ΊσραήΧ,  ουκ  ετι  μη  προσθώ 
του  παρεΧθείν  αυτόν  9  και  άφανισθησονται  βωμοί  του  γεΧωτος,  και  9 
αι  τεΧεται  του  ΊσραηΧ  ερημωθησονται,  και  άναστησομαι  επ\  τον  οίκον 
Ίεροβοάμ  εν  ρομφαία. 

Ι0Και  εξαπέστειΧεν  *Αμασίας  6   Ιερεύς  ΒαιθηΧ   προς    Ιεροβοάμ  ίο 
βασιΧεα  ΊσραηΧ  Χεγων  Συστροφάς  ποιείται  κατά  σου  Άμώς  εν  μεσω 

οίκου  ΊσραηΧ·  ου  μη  δύνηται  η  γη  ύπενεγκειν  πάντας  τούς  Χόγους 
αυτού,     "διότι  τάδε  Χεγει  Άμώς  Έν  ρομφαία  τεΧευτησει  Ιεροβοάμ,  ιι 
ό  δε  Ισραήλ  αίχμάΧωτος  άχθησεται  άπο  της  γης  αυτού.     12 και  είπεν  ΐ2 

Α0_       11  ρηγμασιν  Α^:ι        12  οτι]  +  νμεις  Α(^)         14  Ισραήλ]  ρΓ  τον  Α^  |  οιτι 
λέγει  Κύριος  των  δνν.  Α(^  |  οπι  εισελθειν  Α  |  ως]  εω?  Α(^  VII  1  Κύριο* 
ο  θεο$]  οιτι  ο  0εοί  Α(^  ρΓ  Κ5  <3α  2  σνντεΧ-ηση  Β*  {-Χεση  Β3?1))  4  Κυ- 
ριθ5  ι°]  +  ο  0?  Α  ρΓ  Κ5  |  Κι/οιοί  2°]  +  ο  05  |  κατεφα-^εν  Α^  |  οπι  Κνριου 
Αζ>  5  Κυριε]  +  κεΑς>         6  Κυριοδ]  +  *5  <2         7  ιδον]  +  ανηρ  Α^1η^ 
8  είχα]  ειπ-οι*  |  εν  μεσω]  εΐ5  μέσον  Α^*  (εν  μεσω  <33)  |  λαου]  ρΓ  τον  | 
προσθώ]  προσθησω  Α  ζ)*  (·θω  ̂ 3)  9  ερημωθησονται]  εξερημωθησονται  Α 
10  δννηται]  γενηται  Α  |  παντας]  απαντάς  Α 
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ΑΜΩΣ  VIII  δ 

Άμασίας  προς  Άμώς  Ό  ορών,  βάδιζε,  εκχώρησον  σύ  εις  γήν   Ιούδα,  Β 

13  και  εκει  καταβίου,  και  εκεί  προφητεύσεις·  13είς  δε  Βαιθήλ  ούκετι 
προσθήσεις   του    προφητεύσαι,   οτι   άγιασμα   βασιλέως   εστίν,  κάί 

ΐ4  οίκος  βασιλείας  εστίν.  14 και  απ  εκρίθη  Άμως  και  είπεν  προς  Άμα- 

σίαν  Ουκ  ημην  προφήτης  εγώ  ούδε  νιος  προφήτου,  αλλ'  η  αΐπόλος 
ΐ5  ημην  και  κνίζων  συκάμινα.  15 και  άνελαβέν  με  Κύριος  εκ  τών  προ- 

βάτων,  καϊ    είπεν  Κΰριος   προς  με    Βάδιζε,    π ροφητευσον  επί  τον 

ι6  λαόν  μου  Ισραήλ.  ι6και  νυν  άκουε  λόγον  Κυρίου  Σύ  λέγεις  Μη 
προφήτευε  επ\  τον  Ισραήλ,  και  ου  μη  όχλαγωγήσεις  επ\  τον  οίκον 

ΐ7  Ίακώβ'  17 δια  τοΰτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Ή  γυνή  σου  εν  τη  πόλει 
πορνευσει,  και  οι  υιοί  σου  και  αι  θυγατέρες  σου  εν  ρομφαία  πεσούνται, 
και  ή  γη  σου  εν  σχοινίω  καταμετρηθήσεται,  και  σύ  εν  γή  άκα- 
θάρτω  τελευτήσεις,  ό  δε  Ισραήλ  αιχμάλωτος  άχθήσεται  άπ6  της  γης 
αυτού. 

VIII   ι        ί1)  Ούτως   εδειξεν   μοι   κύριος   Κύριος,   1  καϊ   ιδού  αγγος  ίξευτου· 
2  και  ειπεν  Τί  σύ  βλέπεις,  Άμώς ;  και  είπα  'Άγγος  ίξευτοΰ.  2 και 
είπεν  Κύριος  προς  με  "Ήκει  το  πέρας  επι  τον  λαόν  μου  Ισραήλ,  ού 

3  προσθήσω  ετι  του  παρελθείν  αυτόν.  3 και  ολολύζει  τα.  φατνώματα 
του  ναοΰ  εν  εκείνη  τη  ήμερα,  λέγει  κύριος  Κύριος-  πολύς  ό  πεπτωκώς 

4  εν  παντΧ  τόπω,  επιρρίπτω  σιωπήν.  Λάκούσατε  δη  ταύτα  οί  εκτρίβοντες 
εις  το  πρω\  πένητα,  και  καταδυναστεύοντες  πτωχούς  άπο  της  γης, 

5  ̂λέγοντες  Πότε  διελεύσεται  6  μην  και  εμπολήσομεν,  και  τά  σάββατα 
και  άνοίζομεν  θησαυρον  του  ποιήσαι  μικρόν  μετρον,  και  του  μεγαλύναι 

6  στάθμιον  και  ποιήσαι  ζυγον  αδικον,  6τοϋ  κτασθαι  εν  αργύρια»  και 
πτωχούς  και  ταπεινον  άντϊ  υποδημάτων,  και  άπο  παντός  γενήματος 

7  εμπορευσόμεθα ;   7 ομνύει  Κύριος   κατά  της  ύπερηφανίας  Ιακώβ  Ει 
8  επΐλησθήσεται  εις  νίκος  πάντα  τά  εργα  υμών,  8 και  επ\  τούτοις  ού 

12  οπι  συ  Α<2  13  οπι  δε  Α  |  Βεθηλ  (±  \  ονκετι]  +  μη  Α(£*  (οπι  μη  Ας) 
ζ)*)  |  προσθης  Ας>*ν!ά  (προσθησεις  ζ)1^))  14  οπι  και  3°  Αζ>  15  προ- 

φητών Β  (προβάτων  Α(^)  |  Ισραήλ]  ρΓ  τον  Α  16,  17  γησεις  επι  τον 
οικ.  I.  δια  τούτο  τα  δπρ  Γ3.8  πί  νϊά  Β1?3?  |  οχλαγωγησης  Α^  17  οπι 
εν  τη  πολει.,.η  γη  σου  0*  (ηαΙ>  (^ηι&)  |  οπι  συ  (^*  (ηαΐ)  |  κύριος  Κύριος] 
κς  Α^  VIII  1  βλέπει^]  ορας  Α  2  ου  προσθησω  ετι]  ονκετι  μη 
προσθω  ΑΟ*  (οπι  μη  (^α)  3  τα  φατνώματα  (φατμ.  Β*)]  οπι  τα  (,)  |  εκείνη 
τη  ήμερα]  τη  ημ.  εκείνη  Α(^  |  κύριος  Κύριος]  κΊ  (κς  κς  ̂ :ι)  |  επιριφω  Α(^* 
4  οπι  και  Α  [  καταδυναστεύσατε*]  ντ  $ιιρ  ταδ  Β·"1*3  5  λέγοντες]  ρΓ  οι  Α(^  Ι 
ενπολησομεν  Α  εμπλησομεν  0*  (εμπολ.  ̂ :ι)  |  θησαυρούς  Α(^*  (-ρον  ̂ η1&)  | 
μετρον  μικρόν  |  του  μεγαλνναι]  ίη  με  τα.1»  αΐΐη  Β?  οπι  τοι»  Α  |  σταθμών] 
σταθμια  Α  σταθμεια  (}*ν'ιά  (-θμιον  (±Λ)  6  οπι  και  1°  Α(,)  |  ταπεινον] πένητα  Γ^"1^  |  αντι]  ανθ  ̂ ;1  |  παντός  γεν.]  πάσης  πρασεως  (^"^  7  κατα 
της  υπερηφανιας]  κατ  (καθ  (,))  υπερηφάνειας  Α^  |  επΐλησθήσεται]  επιλησεται  Α 



VIII  9  ΑΜΩΣ 

Β  ταραχθήσεται  η  γη,  και  πενθήσει  πάς  6  κάτοικων  εν  αύτη,  και  άναβή- 
σεται  ώς  ποταμός  συντέλεια,  και  καταβήσεται  ως  ποταμός  Αιγύπτου. 
9και  εσται  εν  εκείνη  τη  ήμερα,  λέγει  κύριος  Κύριος,  κα\  δύσεται  6  $ 
ήλιος  μεσημβρίας,  καϊ  συσκοτάσει  επ\  της  γης  εν  ήμερα  το  φως·  10 και  ίο 
μεταστρέφω  τάς  έορτάς  υμών  είς  πένθος,  και  πάσας  τάς  ωδάς  υμών 
εις  θρήνον,  και  άναβιβώ  επ\  πάσαν  όσφύν  σάκκον,  και  επ\  πάσαν 
κεφαλήν  φαΧάκρωμα,  και  θήσομαι  αύτον  ώς  πένθος  αγαπητού,  και 

τους  μετ   αυτού  ώς  ήμεραν  οδύνης.     11  ιδού  ήμεραι  έρχονται,  Χεγει  ιι 
Κύριος,  και  εξαποστελώ  λιμόν  επ\  τήν  γήν,  ου  λιμόν  άρτων  ούδε 

δίψαν  ύδατος,  αλλά  Χιμον  του  άκούσαι  Χόγον  Κύριου·  12 και  σαΧευ-  ΐ2 
θήσονται  ύδατα  της  θαλάσσης,  και  από  βορρά  εως  ανατολών  περιδρα- 
μούνται  ζητούντες  τον  λόγον  Κυρίου  και  ου  μή  εύρωσιν.    13εν  τή  13 
ήμερα  εκείνη  εκλείψουσιν  αί  παρθένοι  αι  καλαί  και  οι  νεανίσκοι  εν 

δίψει,  14 οι  ομνύοντες  κατά  του  ΐλασμού  Σαμάρειας,  και  οι  λέγοντες  14 
Ζη  ό  θεός  σου,  Αάν,  καϊ  ζή  6  θεός  σου,  Βηρσάβεε.     και  πεσούνται  και 
ού  μή  άναστώσιν  ετι. 

τΈ'ιδον  τον  κύριον  εφεστώτα  επί  τού  θυσιαστηρίου,  καϊ  είπεν  ι 
ΐίάταξον  επί  το  ΐλαστήριον  και  σεισθήσεται  τά  πρόπυλα,  και  διά- 

κονοι/ βΐί  κεφάλας  πάντων  και  τους  καταλοίπους  αυτών  εν  ρομ- 
φαία  άποκτενώ,   ού    μή    διαφύγη    εξ    αύτών    φεύγων,    και  ού  μή 

διασωθη    εξ    αύτών  άνασωζόμενος.    2  εάν   κατακρυβώσιν   είς  αδου,  2 
εκείθεν  ή  χειρ  μου  ανασπάσει  αυτούς·   και  εάν  άναβώσιν  εις  τον 
ούρανόν,  εκείθεν  κατάγω  αύτούς·  3εάν  εγκατακρυβώσιν  είς  τήν  κο-  3 
ρυφήν   τού  Καρμήλου,   εκείθεν    εξερευνήσω   και  λήμψομαι  αύτούς' 
και  εάν  καταδύσωσιν  εξ  οφθαλμών  μου  είς  τά  βάθη  της  θαλάσσης, 

ε'κεΐ  εντελούμαι  τώ  δράκοντι  και  δήξεται  αύτούς'  4  και  εάν  πορευ-  \ 
θώσιν  εν  αιχμαλωσία  προ  προσώπου  τών  εχθρών  αύτών,  εκεΐ  εντε- 

λούμαι τη    ρομφαία    και   άποκτενεΐ  αυτούς·   και  στηριώ  τούς  οφ- 
θαλμούς μου  επ*  αύτούς  είς  κακά  και  ουκ  είς  αγαθά.    5  και  κύριος  5 

Α(^       9  Κύριος]  ο  θς  Α(^  1$  αντον]  αυτήν  0*  11  Κυριος]  +  ~κΊ  0*  I 
άρτου  ΑΟ*  (-των  0*)  |  διψαν]  οι  ο'  διψος  0™%  |  αλλα]  αλλ  η  <^)α  12  σα- 
λευθησονται]  σαλενθησεται  Α  συναχθησονται  (Υ*  (σαλευθ.  ]  της  θαλάσ- 

σης] εως  θαλ.  Α^*  (απο  θαλ.  0.™%)  |  Κυρίου]  ρΓ  του  Α  14  ο  θεος 
(ι°)]  ρΓ  Κ5  Α  IX  1  ιλαστηριον]  θυσιαστηριον  Α^*  {ιλαστ.  ̂ Π1&)  |  σεισθή- 

σεται ΒΑΟ^Ζ]  σισθησονται  (σεισθ.  0*)  ̂ *  |  διαφυγή]  διαφευξη  Α  |  και  ου] 
ουδε  Α  οπι  και       (δπρβΓδΟΓ  κ  0*)  2  κατακρυβώσιν]  κατορυγωσιν  ΑΟ 
3  εγκατακρυβώσιν]  εγκρυβωσιν  Α  ενκρυβ.  0*  (εγκρνβ.  ̂ 3)  |  εξεραυνησω  ̂ * 
(εξερευν.  ̂ :^)  |  ληψομαι       |  καταδύσωσιν... εκει  εντελούμαι]   Γ3.5  ηΐΐη  Β?νί<1 4  τους  οφθαλμούς]  το  πρόσωπον  Α 
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ΑΜΩΣ 

IX  14 

Κύριος  ό  θεος  6  παντοκράτωρ,  6  εφαπτόμενος  της  γης  και  σαλεύων  Β 

αντήν,  κα\   πενθήσονσιν   πάντες  οι   κατοικούντες  αυτήν,   κα'ι  άνα- 
βήσεται  ως  ποταμός  σνντελεια  αντής,  και  καταβήσεται  ως  ποταμός 

6  Αίγύπτον  6ό  οϊκοδομών  εις  τον  ονρανόν  άνάβασιν  αυτού,  και  την 
επαγγελίαν  αυτού  επ\  της  γης  θεμελιών,  ό  προσκαλούμενος  το  ύδωρ 
της  θαλάσσης  και  εκχεων  αύτο  επι  πρόσωπον  της  γης·  Κύριος  ΤΙαντο- 

7  κράτωρ  όνομα  αιτώ.  7ούχ  ως  νιοι  Αιθιόπων  ύμεϊς  εστε  εμού,  νίοι 
Ισραήλ;  λέγει  Κύριος'  ου  τον  Ισραήλ  άνήγαγον  εκ  γης  Αιγύπτου, 
καΐ  τους  αλλοφύλους  εκ  Καππαδοκίας,  και  τους  Έ,ύρους  εκ  βόθρου; 

8  8 ιδού  οι  οφθαλμοί  Κυρίου  του  θεού  επι  τήν  βασιλε'ιαν  των  αμαρ- 
τωλών, και  εξαρώ  αυτήν  άπο  προσώπου  της  γης·  πλήν  οτι  ουκ  εις 

9  τέλος  εξαρώ  τον  οίκον  Ιακώβ,  λέγει  Κύριος.  9 διότι  εγώ  εντέλλομαι, 
και  λικμήσω  εν  πάσι  τοις  εθνεσιν  τον  οίκον  Ισραήλ  ον  τρόπον 
λικμάται  εν  τω   λικμω,  και  ού  μή   πεση  σύντριμμα  επ\  τήν  γήν 

ίο  10 εν  ρομφαία  τελεντήσουσι  πάντες  άμαρτωλοί  λαοΰ  μου,  οι  λέγοντες 

ιι  Ού  μή  εγγίση  ουδέ  μή  γενηται  εφ*  ημάς  τα  κακά.  "Έι/  ττ} 
ημέρα  εκείνη  αναστήσω  τήν  σκηνήν  Ααυε\δ  τήν  πεπτωκυιαν,  και 
ανοικοδομήσω  τά  πεπτωκότα  αυτής,  και  τα  κατεσκαμμενα  αυτής 
αναστήσω,   και  ανοικοδομήσω   αυτήν   καθώς  αι  ήμεραι  τοΰ  αιώνος, 

12  12οπως  εκζητήσωσιν  οι  κατάλοιποι  τών  ανθρώπων,  και  πάντα  τά 

εθνη   εφ*  ους  επικεκληται  το  ονομά  μου  επ    αυτούς,  λέγει  Κύριος 
13  ό  ποιών  ταύτα.  13 ιδού  ήμεραι  έρχονται,  λέγει  Κύριος,  και  κατα- 

λήμψεται  6  άμητος  τον  τρυγητόν,  και  περκάσει  ή  σταφυλή  εν  τω 
σπόρω,  και  άποσταλάξει  τά  ορη  γλυκασμόν,  και  πάντες  οι  βουνοϊ 

ΐ4  σύμφυτοι  έσονται·  14  και  επιστρέψω  τήν  αϊχμαλωσίαν  λαού  μου 
Ισραήλ,  και  οίκοδομήσουσιν  πόλεις  τάς  ήφανισμενας  και  κατοική- 
σουσιν,  και  καταφυτεύσουσιν  αμπελώνα  και  πίονται  τον  οΐνον  αύ- 

6  αναβασιν]  ρΓ  την  0™Ζ  |  επαγγελειαν  Α(^)*  |  της  θαλάσσης]  οπί  της  Α  |  Α0_ 
προσώπου  Α(^  |  Κύριο*]  +  ο  05  Α(^)  |  ΤΙαντοκρατωρ]  ρτ  ο  Α(£  7  εμον] 
εμοι  Α<3  8  Ιακώβ]  Ιηλ  Α  9  εγω]  ρΓ  ιδου  Α(^  |  λικμησω  Βζ,)3] 
λιμιω  Α*  λιγμιω  Α1  λικμιω  (^*νιά  \  πασιν  Α(^  |  Ισραήλ]  ρΓ  του  Α  \  λικμάται] 
λιγ/χαται  Α    λικμω  (£]  λικνω  Β  λιγμω  Α  10  τελευτησουσιν  Α  Γ)  |  ουδε] 
ουδ  ου  Α^  I  γενηται]  ελθη  (^)πιε  11  πεπτωκυιαν]  καταπεπτ.  (Υ*νιά  | 
αυτής   ι°]  αυτών  (^"^  |  κατεσκαμμενα]  κατεστραμμένα  Α1^*  (κατεσκ.  (^)α) 
12  οπως]  +  αν  Α  ]  εκ'ζητησουσιν  Ο3-  \  ανθρώπων] -Υ  τον  κν  Α  \  Κυριος]  +  ο  θς  Α 
13  καταληψεται  0,  |  αμητος]  αλοητος  Α(^*  14  λαου]  ρΓ  του  Α  \  κατα- 

φυτεύσουσιν] φυτευσ.  (<)α  |  αμπελώνας  Β'ί1,Α(^ 
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IX  15  ΑΜΩΣ 

Β  των,  και  φντενσουσιν  κήπους  και  φάγονται  τους  καρπούς  αντων 

15  και  καταφντενσω  αυτούς  ίπι  της  γης  αντων,  και  ου  μη  εκσπα-  ι$ 
σθωσιν  ονκβτι  άπο  της  γης  ης  βδωκα  αντόΐς,  Χέγει  Κύριος  ό  θεος  ό 
παντοκράτωρ. 

Α(^)       14  φυτευσουσιν]  καταφυτβυσουσιν  Α  φυτενσουσι  Ο*  (ποιησουσι  (^),η§)  |  του  5 
καρπούς]  τον  καρπον  Α(^)  15  αυτούς]  αυτού  Α  |  εκσπασθωσιν]  βκπασθ. 
Α  |  γη$  2°]  +  αυτών  Α<3 

δηβδΟΓ  Αμως  β  ΒΑ(^  ( +  εντελλόμενος  παρ  Εβραίου  γ'  <23) 
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ΜΕΙΧΑΙ  ΑΣ 

I   ι       ΚΑΙ  εγένετο  λόγος  Κυρίου  προς  Μειχαίαν  τον  του  Μωρασθεϊ  ςν  Β 
ήμεραις  Ίωαθάμ  και  Άχάζ  και  Έζεκίου  βασιλέων  Ιούδα,  υπέρ  ων 
είδεν  περί  Σαμάρειας  και  περ\  Ιερουσαλήμ. 

2  2  Ακούσατε,  λαοί,  λόγους,  και  προσεχετω  ή  γη  και  πάντες  οι 
εν  αύτη,  κα\  εσται  κύριος  Κύριος  εν  ύμιν  είς  μαρτύρων,  Κύριος  εξ 

3  οΐκου  άγιου  αυτού.    3 διότι  Ιδού  Κύριος  εκπορεύεται  εκ  του  τόπου 
4  αυτού,  και  καταβήσεται  έπ\  τά  ύψη  της  γης,  4  και  σαλευθήσεται  τα.  ορη 
ύποκάτωθεν  αυτού,  κα\  αι  κοιλάδες  τακήσονται  ως  κηρός  άπο  προσ- 

5  ώπου  πυρός,  και  ως  ύδωρ  καταψερόμενον  εν  καταβάσει.  5 δια  άσε- 
βειαν  Ιακώβ  πάντα  ταύτα,  και  δια  άμαρτίαν  οϊκου  Ισραήλ,  τις  ή 
ασέβεια  τού  Ίακωβ,  ού  Σαμάρεια;  και  τις  ή  άμαρτία  οϊκου  Ιούδα, 

6  ούχ\  Ιερουσαλήμ;  6κα\  θήσομαι  Σαμάρειαν  είς  όπωροφυλάκιον  αγρού 
κα\  εϊς  φυτίαν  αμπελώνας,   και  κατασπάσω  είς  χάος  τους  λίθους 

7  αύτής,  καΧ  τά  θεμέλια  αύτής  αποκαλύψω"  7  και  πάντα  τά  γλυπτά 
αύτής  κατακόψου σιν,  και  πάντα  τά  μισθώματα  αύτής  έμπρήσουσιν 
εν  πυρί,  κα\  πάντα  τά  είδωλα  αύτής  θήσομαι  είς  άφανισμόν  διότι 
εκ  μισθωμάτων  πορνείας  συνήγαγεν,  και  εκ  μισθωμάτων  πορνείας 

ΙηδΟΓ  Μειχαια$  γ  Β*  Μιχαια$  γ  Β^Αί^        I  1  Μιχαιαν  Β^Αί^  |  Μωρα0«  Α(> 
Α  Μωρα0ι  0*  Μωρασθιν  Ο^Β  |  Αχας  (,)·"1  |  βασιλέως  Α  |  υπερ]  περι      |  ειδεν] 
ιδε  Α  |  περι  Ιερουσαλήμ]  περιλημ  (δίο)  Α  2  λογοι>5]  πάντες  (^)Π1£  |  εσται] 
οι  ο'  εστω  ̂ Γη&  |  κύριος  Κύριος]  κς  Α(^*  κς  ο  θς  (^"^  3  τόπον]  τοπ  δυρ  Γαδ 
Α3  |  καταβήσεται]  εττιβησεται  Α  +  και  επιβησεται  Βα1,(3*β1  Π1£  (καταβ.  ̂ 3)  | 
νψη]  υψηλά  ̂ *  (νψη  Ο3)  5  δια  βίδ]  δι  <^)α  |  πάντα  ταντα]  ταύτα  πάν- 

τα (^*  |  του  Ιακωβ]  οηι  τον  Α  |  ού]  ονχι  Α  6  εις  ι°]  ως  Α  \  οπωροφνλα- 
κιον]  ο  ι°  δυρ  Γαδ  Α  3  -κειον  0*  |  ψντειαν  Β3?ι,Α(23  7  κατακοψουσιν] 
κοψουσιν  ̂ *  (κατακοψ.  |  ενπρησονσιν 
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I  8  ΜΕΙΧΑΙΑΣ 

Β  οννίστρν^εν.    ζ ένεκεν  τούτου   κόβεται   και  θρηνήσει,   πορεύσεται  Β 
ανυπόδητος  και  γυμνή,  ποιήσεται  κοπετόν  ως  δρακόντων  και  πένθος 
ως  θυγατέρων   σειρήνων  9  οτι   κατεκράτησεν  ή  πληγή  αυτής,   διότι  9 
ήλθεν   εως  Ιούδα    και    ήψατο    εως    πύλης   λαοΰ  μου,  εως  Ιερου- 

σαλήμ. 10  Οι   εν  Τεθ,  μή  μεγαΧύνεσθε,  οι  εν  Άκείμ,  μή  άνοι-  ίο 
κοδομείτε    εξ    οϊκου    καταγέλωτα'   γήν    καταπάσασθε  καταγελωτα 
υμών   11  κατοικούσα  καλώς  τάς  πόλεις  αυτής,  ουκ   έξήλθεν  κατοι-  ιι 
κουσα  Σενναάρ,  κόψασθαι  οίκον  έχόμενον  αυτής·  λήμψεται  εξ  υμών 
πληγήν  οδύνης.     Ι2τίς  ηρξατο  εις  αγαθά   κατοικούστ)  όδύνας ;  οτι  ΐ2 
κατέβη  κακά  παρά  Κυρίου  έπι  πύλας  Ιερουσαλήμ,  ̂ ψόφος  αρμάτων  13 
και  ιππευόντων,    κατοικούσα  ΑαχεΙς  αρχηγός  αμαρτίας  αϋτη  εστίν  τή 

θυγατρϊ  Σειών,   οτι  εν  σο\  ευρέθησαν  άσέβειαι  του  Ισραήλ.    14  δια  14 
τούτο  δώσει  ε'ξαποστελλομενους  εως  κληρονομιάς  Τεθ,  οίκους  ματαί- 

ους,  εις  κενόν  εγενοντο  τοις  βασιλεΰσιν  του  Ισραήλ·  15  εως  τους  ΐζ 
κληρονόμους  άγάγωσιν,  κατοικούσα  Ααχείς·  κληρονομιά  εως  Όδολλάμ 

ήξει,  ή  δόξα  της  θυγατρός  ̂ Ισραήλ.    ι6ξύρησαι  και  κείραι  επ\  τά  τέκνα  ι6 
τα  τρυφερά  σου,  ενπλάτυνον  την  χηρίαν  σου  ως  αετός,  οτι  ηχμαλω- 
τεύθησαν  από  σου. 

^Εγενοντο  λογιζόμενοι  κόπους  και  εργαζόμενοι  κακά  εν  ταϊς  κοι'-  ι 
ταις  αυτών,  και  αμα  τή  ήμερα,  συνετέλουν  αυτά,  διότι  ουκ  ήραν  προς 

τον  θεόν  τάς  χεϊρας  αυτών  2 και  έπεθύμουν  αγρούς,  και  διήρπαζον  2 
ορφανούς,  και  οίκους  κατεδυνάστευον,  και  διήρπαζον  άνδρα  και  τον 
οίκον  αύτοΰ,  και  άνδρα  και  την  κληρονομίαν  αύτου.    3διά  τούτο  τάδε  3 
λέγει  Κύριος  Ιδού  εγώ  λογίζομαι  έπ\  την  φυλήν  ταύτην  κακά,  εξ 
ων  ου  μή  αρητε  τους  τραχήλους  υμών,  και  ου  μή  πορευθήτε  ορθοί 
εξαίφνης,  οτι  καιρός  πονηρός  εστίν.  ΛΈν  τβ  ήμερα  εκείνη  4 

λημφθήσεται  εφ*  υμάς  παραβολή,  και  θρηνηθήσεται  θρήνος  εν  μέλει 
λέγων  Ταλαιπωρία  εταλαιπωρήσαμεν  μερ\ς  λαού  μου  κατεμετρήθη  εν 
σχοινίω,  και  ουκ  ήν  ό  κωλύσων  αυτόν  του  άποστρέ^ται·  οι  άγροι 

Αζ>       7  σννεστρεψεν]  επεστρεψεν  0™%  8  θρηνήσει]  πενθήσει         |  ποιή- 
σεται] ρΓ  και  Α  |  δρακόντων]  ντώ\  δΐΐρ  Γ3.δ  Βα1>  |  σιρηνων  0*  10  εν 

Ακειμ]  [εν]  Βαχειμ  ̂ Iη^  |  γην]  υμων  Α  \  καταγελωτα  2°]  ρΓ  €15  ί^3  |  υμων 
βιιρ  Γαδ  Α*  11  Σεννααρ... οίκον  δυρ  Γ&δ  Β3ΐί  |  Σεννααρ]  Σεννααν  (^)3  | 
ληψεται  13  ψόφος]  ρΓΟ  φ  εοερ  π  (?7)  Β*νκ1  |  αυτή]  αυτής  Α  {θ' 
[αυτη]  ζ)"^)  |  εστι  ζ)3  \  Σιων  Βι>Α^  |  ασεβειαι]  ρΓ  αι  Α  14  δώσεις 
Α  |  κενόν  εγενοντο  Β(^,η2]  κενα  εγενετο  Α(^*  (-νοντο  ̂ 3)  |  του  Ισραήλ] 
οιτι  του  Α  15  αγαγωσιν]  αγαγω  σοι  (^)ιη£  |  Οδολλαμ]  λ  ι°  Γαδ  Β3νίά 
16  εμπλατυνον  Β^Ο.  |  χηρειαν  Β35(23  (ξνρησιν  0™ζ)  II  1  αυτών  ι° 
δνιρ  Γ&δ  ρΐ  ΙίιΙ  Α5  2  οίκους]  υς  δαρ  ταδ  Α3  |  οπι  και  6°  Α<2*  (Η&β 
3  όρθροι  Α  4  ληφθησεται 
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III  4 

5  ημών  διεμερίσθησαν.    5 δια  τούτο  ουκ  εσται  σοι  βάλλων  σχοινίον  εν  Β 
6  κλήρω  εν  εκκλησία  Κυρίου.    6 μη  κλαίετε  δάκρυσιν,  μηδέ  δακρυετωσαν 
7  67ΓΙ  τούτοις·  ου  -γαρ  άπώσεται  ονείδη  7ό  λέγων  Οίκος  Ίακώ/3  παρώρ- 
γισεν  πνεύμα  Κυρίου,    εί  ταύτα  τα  επιτηδεύματα  αύτού  εστίν;  ουχ  οι 

8  λόγοι  αυτού  είσιν  κάλοι  μετ'  αύτου,  και  ορθοί  πεπόρευνται ;  8  και 
έμπροσθεν  ό  λαός  μου  εϊς  εγθραν  άντεστη·  κατεναντι  της  ειρήνης 
αυτού  την  δοράν  αύτού  ε'ξεδειραν,  τού  άφελεσθαι  ελπίδα  συντριμμόν 

9  πολέμου.  9 ηγούμενοι  λαού  μου  άποριφήσονται  εκ  των  οικιών  τρυφής 
αυτών,  δια  τα  πονηρά  επιτηδεύματα  αυτών   εξώσθησαν.  εγγίσατε 

ίο  ορεσιν  αίωνίοις·  10 άνάστηθι  και  πορεύου,  οτι  ουκ  εστίν  σοι  αύτη 
ιι  άνάπαυσις  ένεκεν   ακαθαρσίας.     διεφθάρητε  φθορά,   11  κατεδιώχθητε 

ούδενός  διώκοντος·  πνεύμα  εστησεν  ψεύδος,  εστάλαξέν  σοι  είς  οίνον 
ΐ2  και  μεθυσμα.    και  εσται  εκ  της  σταγόνος  τού  λαού  τούτου  12 συνα- 

γόμενος συναχθήσεται  Ίακώ/3  συν  πάσιν  εκδεχόμενος  έκδέξομαι  τους 
καταλοίπους  τού  Ισραήλ,  επί  το  αύτο  θήσομαι  την  άποστροφήν  αυ- 

τού· ώς  πρόβατα  εν  θλίψει,  ως  ποίμνιον  εν  μεσω  κοίτης  αυτών  εξα- 
ντλούνται εξ  ανθρώπων  13  δια  της  διακοπής  προ   προσώπου  αυτών 

διέκοψαν,   και  διήλθον  πυλην  και  εξηλθον   δι    αυτής,  και  εξήλθεν 
6  βασιλεύς   αυτών   προ  προσώπου  αυτών,  6  δε   κύριος  ήγήσεται 
αυτών. 

ι  ΙΚαι  ερεΊ  Ακούσατε  δη  ταύτα,  αι  άρχαι  οίκου  Ίακώ/3  και  οι 
κατάλοιποι  ο'ίκου  Ισραήλ,    ουχ  ύμΐν  εστίν  τού  γνώναι  τ6  κρίμα; 

2  2 μισούντες  τα.  καλά  και  ζητούντες  τά  πονηρά,  άρπάζοντες  τά  δέρ- 
ματα  αυτών  άπ'  αυτών  και  τάς   σάρκας   αυτών   άπο  τών  όστεων 

3  αυτών.  3  6ν  τρόπον  κατεφαγον  τάς  σάρκας  τού  λαού  μου,  και  τά 

δέρματα  αυτών  απ*  αυτών  εξέδειραν,  και  τά  όστεα  αυτών  συνεθλα- 
σαν  και  εμελισαν  ώς  σάρκας  εις  λέβητα  και  ώί  κρεα  εϊς  χύτραν, 

4  *ουτως  κεκράζονται  προς  Κύριον  και  ουκ  εισακούσεται  αυτών  και 

αποστρέψει  το  πρόσωπον  αύτού  απ*  αυτών  ·εν  τω  καιρώ  εκείνω, 
άνθ'  ών  επονηρεύσαντο  εν  τοις  επιτηδεύμασιν   αυτών  67γ'  αυτούς. 

4  διεμερίσθησαν]  διεμετρηθησαν  Α(^  6  τούτοις]  τούτω  Α(±*  (-του  Α(^ 
ζ)3)  7  ει]  ου  <2*  (ει  ς)ιη£)  |  κάλοι  εισιν  ξ>  8  εχραν  Α*  (εχθρ. 
Α^"1)  \  αντεστη]  αντικατεστη  Α  9  ηγούμενοι]  ρτ  δια  τοντο  Α(£  |  απορ- 
ρίφησονται  Α(£  \  τα  πονηρά]  ονα  τα  ̂ *  (Ηαβ  (^ιη£)  10  οι  λ'  αναστητε  0™ε  | 
αναπαυσις]  ρτ  η  Α  11  ονθενος  Α(^  |  ψευδές  ̂ Λ  12  εκδεχομενο*  ίη  πΐ£ 
εΙ  δΐιρ  Γ3.5  Α3-  |  Ισραήλ]  του  λαου  τούτου  Α  |  αυτού]  αυτών  Α(^)  13  οπι 
και  ι°  Α  III  2  μισουντες]  ρτ  οι  Α(^  3  απ]  απο  των  οστεων  Α(^  | 
οστεα]  οστα  Α^  |  συνεθλασαν]  συνεκλεισαν  Α  \  κρέας  (^)α  |  χύτρα  Αίοτί 
4  αυτού  δΐιρ  ταδ  ΑΛ 
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5τάδε  Χεγει  Κύριος  επ\  τους   προφητας  τους  πλανώντας  τον  Χαόν  5 
μου,  τους  δάκνοντας  Ιν  τοίς  όδούσιν  αυτών  και  κηρύσσοντας  επ'  αυ- 

τόν είρήνην,  και  ουκ  ε'δόθη  εις  το  στόμα  αυτών,  ήγειραν  επ*  αυτόν 
πόΧεμον  6  δια  τούτο  νύζ  νμίν  εσται  εξ  οράσεως,  και   σκοτία  νμίν  6 
εσται  (κ  μαντείας,   και   δύσεται  ό  ηΧιος   ίπϊ  τους   προφητας,  και 

συσκοτάσει  επ*  αυτούς  η  ήμερα·  7  και  καταισχυνθήσονται  οι  όρώντες  η 
τα  ενύπνια,  και  καταγεΧασθήσονται  οι  μάντεις,  καϊ  καταλαλήσουσιν 
κατ  αυτών  πάντες  αυτοί,  διότι  ουκ  εσται  6  είσακούων  αυτών.    8 εάν  8 
μη  εγώ  εμπΧήσω  Ισχύν  εν  πνεύματι  Κυρίου  κα\  κρίματος  και  δυ- 
ναστείας  του  άπαγγεΙΧαι  τω  Ιακώβ  ασεβείας  αυτού  και  τω  ΊσραήΧ 
αμαρτίας  αυτού.    9 ακούσατε  δη  ταύτα,  οι  ηγούμενοι  οίκου  Ιακώβ  και  9 

οι  κατάΧοιποι  ο'ίκου  *1σραήΧ,  οι  βδεΧυσσόμενοι  κρίμα  και  πάντα  τα 
ορθά.  διαστρεφοντες,  10οι  οίκοδομούντες  Σειών  εν  αΐμασιν  και  Ίερου-  ίο 
σαΧημ  εν  άδικίαις'  11  οι  ηγούμενοι  αυτής  μετά  δώρων  εκρινον,  και  οι  ιι 
ιερείς  αυτής  μετά  μισθού  άπεκρίνοντο,  και  οι  προφήται  αυτής  μετά 
αργυρίου  εμαντευοντο,  και  επ\  τον  κυριον  επανεπαυοντο  Χεγοντες 

Ουχί  Κύριος  εν  ήμϊν  εστίν;  ου  μη  επεΧθτ}  εφ'  ημάς  κακά.    12διά  ΐ2 
τούτο  δι'  υμάς  Σειών  ως  αγρός  άροτριαθήσεται,  και  Ιερουσαλήμ  ώς 
όπωροφυΧάκιον  εσται,  και  το  ορος  τού  ο'ίκου  εις  άλσος  δρυμού. 

ΙΚαι  εσται  επ'  εσχάτων  των  ημερών  εμφανές  το  ορος  τού  κυρίου,  ι  IV 
ετοιμον  επ\  τάς  κορυφάς  τών  όρεων,  και  μετεωρισθήσεται  υπεράνω 

τών  βουνών  και  σπεύσουσιν  προς  αυτό  Χαοί,  2  και  πορεύσονται  εθνη  2 
πολλά  και  ερούσιν  Αεύτε  άναβώμεν  είς  το  ορος  Κυρίου  και  βιρ  τον 
οΐκον  τού  θεού  Ίακώ/3·  και  δείξουσιν  ήμϊν  την  όδόν  αυτού,  και  πορευ- 
σόμεθα  εν  τοις  τρίβοις  αυτού,    ότι  εκ  Σειών  εξεΧεύσεται  νόμος,  και 

Χόγος  Κυρίου  εξ  Ιερουσαλήμ,  3  και  κρινεΊ  ανά  μέσον  Χαών  ποΧΧών,  3 
και  εξελέγξει  εθνη  ισχυρά  εως  είς  μακράν  και  κατακόψουσιν  τάς 
ρομφαίας  αυτών  είς  άροτρα  και  τά  δόρατα  αυτών  είς  δρέπανα,  και 

ούκετι  μη  αντάρα  έθνος  €7τ'  έθνος  ρομφαίαν,  και  ούκετι  μή  μάθωσιν 

5  ηγειραν]  ηγιασαν  7  εσται]  εστίν  0™ζ  |  εισακουων]  επακονσων 
Α(2  8  εμττλησω  «γω  Α  |  δνναστιας  Β*  (-τειας  ΒΛΐ3)  9  Ιακώβ] 
Ιηλ  Α  |  Ισραήλ]  Ιακώβ  Α       10  οπι  Σειων  Α  Σιων  |  αδικβιαυ  Β*  (-κιαις 
Β13)  11  ημιν]  υμιν  ̂ *  (ημ.  (}*)  \  κακα]  ρΓ  τα  Α  12  Σιων  Β5Α  |  ως  ι°] 
615  Α  |  οττωροφυλακειον  0*  |  εις]  ως  Α(^*  (βΐί  ί^)3)  IV  1  εσχατον        \  τον 
κυρίου]  οπι  του  0*  (ηαο  Ο^ζ)  |  προς]  επ  0™%  |  αυτόν  Β1^  2  ττορευσονται] 
-{•προς  αντο  Α  +  67Γ  αντον      |  Κυρίου  ι°]  ρΓ  του  Α(^  |  Σιων  Α^  3  6£β- 
λεγξει]  ελέγξει  Α^  |  μακράν]  ρν  γην  Α  \  ρομφαίας]  μάχαιρας  0™%  ]  τα  δό- 

ρατα] ταϊ  ξίβυνας  Α(^*  (τα  δορ.  (^ηι?)  |  μη  ι°]  ρΓ  ου  Α(^*  (οηι  ου  (^α)  ] 
ανταρη]  αρη  Α<3  |  επ]  οι  ο'  προς  Ο11^  |  ουκετι  2°]  ου  Α(^)  |  μαθωσιν]  +  ετι 
α$ 
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4  ποΧεμειν  4καί  άναπανσεται  έκαστος  νποκάτω  άμπεΧον  αυτόν,  κα\  Β 
έκαστος  νποκάτω  σνκης  αντον,  και  ονκ  εσται  6  εκφοβών,  διότι  το 

5  στόμα  Κνρίον  ΐΐαντοκράτορος  εΧάΧησεν  ταντα·  5  οτι  πάντες  οι  λαοί 
πορεύσονται  έκαστος  την  όδον  αντον,  ημείς  δε  πορενσόμεθα  εν  όνό- 

6  μάτι  Κνρίον  θεον  ημών  εις  τον  αιώνα  και  επεκεινα.  6εν  τη  ήμερα 
εκείντ),  Χέγει  Κύριος,  σννάξω  την  σνντετριμμενην,  και  την  εξωσμενην 

7  είσδεξομαι,  και  ονς  άπωσάμην  7  και  θησομαι  την  σνντετριμμενην  είς 
νπόΧιμμα,  και  την  άπωσμενην  είς  έθνος  δννατόν,  και  βασιλεύσει 

Κνριος  67τ'  αντονς  εν  ορει  Σειών  από  τον  ννν  εως  εις  τον  αϊώνα. 
8  8καϊ  σύ,  πύργος  ποιμνίον  ανχμώδης,  θνγάτηρ  Σειών,  επ\  σε  ήξει, 
και  εισεΧεύσεται  η  άρχη  η  πρώτη,  βασιΧεία  εκ  ΒαβνΧώνος  τη  θνγατρ\ 

9  ΊερονσαΧήμ.  9Και  ννν  Ινα  τ'ι  εγνως  κακά;  μη  βασιλεύς  ονκ  ην 
σοι;  η  η  βονΧη  σον  άπώΧετο  ότι  κατεκράτησάν  σον  ώδίνες  ώς  τικτού- 

ιο  σης ;  τοώδινε  και  άνδρίζον  και  έγγιζε,  θνγάτηρ  Έ,ειών,  ώς  τίκτονσα- 
διότι  ννν  έξελεύση  εκ  πόλεως,  και  κατασκηνώσεις  εν  πεδίω,  και  ηξεις 

εως  ΒαβνΧώνος·   εκείθεν  ρνσεταί  σε  Κνριος  ό  θεός  σον  εκ  χειρός 
ιι  εχθρών  σον.     "και  νυν  επισννηχθη  επ\  σε  εθνη   ποΧΧά  λέγοντες 
ΐ2  'Έπιχαρονμεθα,  και  επόψονται  επϊ  Σειών  οι  οφθαλμοί  ημών.     12 αυτοί 

δε  ονκ  έγνωσαν  τον  Χογισμον  Κνρίον.  και  ον  σννηκαν  την  βονλην 

13  αντον,  οτι  σννηγαγεν  αντονς  ώς  δράγματα  αΧωνος.     13 άνάστηθι  και 
άΧόα  αντούς,  θνγάτηρ  Σειών,  οτι  τα  κερατά  σον  θησομαι  σιδηρά,  και 
τάς  όπΧάς  σον  θησομαι  χαΧκάς·  και  κατατήξεις  Χαοίις  πολλούς,  και 
άναθησεις  τω  κνρίω  το  πΧήθος  αντών,  και  την  ίσχνν  αντών  τω  κνρίω 

V  (14)  ι  πάσης  της  γης.   τννν  εμφραχθησεται  θνγάτηρ  εμφραγμω,  σννοχήν 
εταζεν  εφ*  υμάς,  εν  ράβδω  πατάξονσιν  ε'π\  σιαγόνα  τάς  πύλας 
τον  Ισραήλ. 

(ι)  2       2 Και  σύ,  Βηθλεέμ  οίκος  Έφράθα,  όΧιγοστος  ει  τον  είναι  εν 
χιΧιάσιν  Ιούδα·  εξ  ου  μοι  εξελεύσεται  τον  είναι  είς  άρχοντα  τον 

4  οπι  αντον  ι°  0*ν'Λ  (ΙιςΛ  0?(™β))         5  έκαστος]  ρΓ  σε  ̂ *  |  οιώ  Κυρίου  Α^ 
Α  6  συνάξω  την  σνντετρ.  λέγει  κς  Α  |   εξωσμενην]  άπωσμενην  Α 
7  υπόλειμμα  Β:^(^α  +  διαμενον  (^"^  |  εθνον  Β*  (έθνος  Β16)  |  δυνατόν]  ισχυρον 
Α^  |  Σιων  Α(^):  ΐΐεπι  8,  ίο,  Π,  13  |  £ω$]  ρΓ  και  Α<^)  8  ανχμωδους 

|  θυγατερ  Α() :  ϊίοτι  ίο,  13  9  σου  2°]  σε  Α  10  οιβ  και  έγγιζε 
Α  |  ρνσεται  σε]  +  και  εκείθεν  λυτρωσεται  σε  Β;Λ  (πιΚ£>  Α(^  11  λέγοντες] 
ρτ  οι  Α(^)  12  αυτοί  δε]  και  αυτοί  Α(±  |  Κυρίου]  κν  Β  |  δράγματα] 
δραγμα  αφ  (-ματα  (>)  13  ανάστα  ΑΟ*  (αναστηθι  ̂ 3)  |  κατατηξεις] 
λετττυνεις  Α  ζ)  V  1  θυγατηρ]  +  Έφραιμ  Α^  |  εμφραγμω]  ενφραγμω 
(ίενφρ.)  Α^  |  υμας]  ημάς  Ο*  \  σιαγόνας  Α  |  πυλας]  φυλάς  Λ(^  2  Εφραθα] 
ρΓ  του  Α(^)  |  εξ  ου]  εκ  σου  Β5?ςΑ(2  |  εξελευσεται]  +  ηγούμενος  Α  |  του  Ισραήλ] 
εν  τω  Ισρ.  Α(^) 
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ΜΕΙΧΑΙΑΣ 

Β  Ισραήλ,  και  έξοδοι  αυτού  α7τ'  αρχής  εξ  ήμερων  αιώνος.    3  δια  3  (2) 
τούτο  δώσει  αυτούς  εως  καιρού  τικτούσης  τέξεται,  και  οι  επίλοιποι 

τών  αδελφών  αυτών  έπιστρέψουσιν  επ\  τούς  υιούς  Ισραήλ.    4 και  \  (3) 
στήσεται  κα\  οψεται,  και  ποιμανεϊ  το  ποίμνιον  αυτού  εν  ισχύι 
Κύριος,  και  εν  τή  δόξτ)  ονόματος  Κυρίου  θεού  αυτών  ύπάρξουσιν 
διότι  νύν  μεγαλυνθήσεται  εως  άκρων  της  γης.     5  κα\  εσται  αύτη  $  (4) 
ειρήνη'  Άσσούρ  όταν  επέλθτ]  επ\  την  γήν  υμών  και  όταν  επιβή 

επ\  την  χώραν  υμών,  και  επεγερθήσονται  €7γ'  αυτόν  επτά  ποιμένες 
και  οκτώ  δήγματα  ανθρώπων  6  και  ποιμανούσιν  τον  Άσσούρ  εν  6  (5) 
ρομφαία  κα\  τήν  γήν  τού  Νεβρώδ  εν  τή  τάφρω  αύτής'  και  ρύσεται 
εκ  τού  Άσσούρ,  όταν  επέΧθτη  επ\  την  γήν  υμών  κα\  όταν  έπιβτ} 
επϊ  τα  όρια  υμών.     7 και  εσται  το  ύπόλιμμα  τού  Ιακώβ  εν  τοϊς  η  (ό) 
εθνεσιν  εν  μέσω  Χαών  πολλών  ώς  δρόσος  παρά  Κυρίου  πίπτουσα 
κα\  ώς  άρνες  επι  αγρωστιν,  όπως  μή  συναχθή  μηδείς  μηδέ  ύποστή 

εν  υ'ιοϊς  ανθρώπων.    8 και  εσται  το  ύπόλιμμα  Ιακώβ  εν   τοϊς  8  (7) 
εθνεσιν  εν  μέσω  πολλών  Χαών  ώς  Χέων  εν  κτήνεσιν  εν  τω  δρυμώ 
και  ώς  σκύμνος  εν  ποιμνίοις  προβάτων,  ον  τρόπον  όταν  διέλθη 
και  διαστείλας  άρπάστ],  και  μή  τ)  6  εξαιρούμενος.    9ύψωθήσεται  9  (8) 
ή  χειρ  ο~ου   επϊ  τούς  θλίβοντας  σε,  και  πάντες  οι  εχθροί  σου 
έξολεθρευθήσονται.  10  Και  εσται  εν  τή  ή  μέρα,  Χέγει  Κύριος,  10(9) 
έξολεθρεύσω  τούς  Ίππους  εκ  μέσου  σου  κ  αϊ  άπολώ  τά  αρματά  σου, 

11  και  έξολεθρεύσω  τάς  πόλεις  τής  γής  σου  και  έξαρώ  πάντα  τά  ιι  (ίο) 
όχυρώματά  σου,  12και  έξολεθρεύσω  τά  φάρμακά  σου  εκ  τών  χειρών  ΐ2  (ιι) 
σου,  και  άποφθεγγόμενοι  ούκ  έσονται  εν  σοί'  13 και  εξοΧεθρεύσω  13  (ιζ) 
τά  γλυπτά  σου  και  τάς  στήλας  σου  εκ  μέσου  σου,  και  ούκέτι  μή 

προσκυνήσης  τοις  εργοις  τών  χειρών  σου,  14  και  εκ  κόψω  τά  αλση  14  (13) 
εκ  μέσου  σου,  και  άφανιώ  τάς  πόλεις  σου,  15  και  ποιήσω  εν  οργή  15(14) 
και  εν  θυμώ  έκδίκησιν  εν  τοις  εθνεσιν,  άνθ'  ών  ουκ  είσηκουσαν . 

1  Ακούσατε  δ?)  λόγοι/,     κύριος  Κύριος  είπεν   Άνάστηθι  κρίθητι  τ  VI 
Αζ>       2  έξοδοι]  ρ  γ  αι  Α  4  στησεται,  ποιμανεϊ]  αάηοί  τα  ωβελισμε[να]  ευ 

τους  δυο  τόπους  ον  κείνται  ε  τω  εξασελ[ιδω]  (^)Π1§  |  ονόματος]  ρΓ  τον  Α(^  |  θεον] 
ρΓ  τον  Α(^)  |  μεγαλννθησεται  Β"*νίά]  μεγαλννθησονται  Β3?1)Α(^  5  ειρήνη] 
ρΓ  η  Α  |  Ασσονρ  οταν]  οταν  Ασσνριος  Α^  7  νπολειμμα  Β5<νιά)  Α^:1  |  €7τι] 
€7Γ  Α  8  νπολειμμα  Β13  <νίά)       |  Ιακώβ]  ρΓ  του  Α^  |  λαων  πολλών  Α  | 
ποιμνιοις]  ν  Γ650Γ  Α1  [  εξαιρονμενος]  ρνομενος  ̂ *  (εξαιρ.  (^),η§)  10  τη 
ήμερα]  +  εκείνη  Α  ρΓ  εκείνη  ̂   |  ιππονί]  +  σον  Α(^  |  μεσω  Β*  (-σοι;  Β3?ΐ3) 
11  εξολοθρενσω  Β?  12  εξολεθ  ρεύσω]  εξάρω  Α(±  |  τα  φάρμακα]  ρΓ  πάντα  Α 
13  προσκυνήσεις  Α^*  (-σης  ̂ ί^)  14  α\ση]  +  σον  Α€^  |  μεσω  Β*  (-σου 
Β3?1)?)  |  αφανίσω  ̂          15  οργη]  θνμω  Α  |  θνμω]  οργη  Α  \  εκδικησιν]  ρΓ  κοκ 

|  εισηκονσαν]  +  μον  Α  VI  1  λογον  κνριος  Κνριος]  λογον  κΐ>  α  ο  κ~ς  Α α  ο  κς       |  κριβητι]  γ>χ  και  Α(^ 
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VI  15 

2  προς  τά  ορη,  και  άκουσάτωσαν  οι  βουνοϊ  φωνην  σον.    2  ακούσατε,  Β 
λαοί,  την  κρίσιν  του  κυρίου,  και  αί  φάραγγες  θεμέλια  της  γης,  οτι 
κρίσις  τω  κυρίω  προς  τον  λαόν  αυτού,  κα\  μετά  του    Ισραήλ  διε- 

3  λεγχθησεται.    3λαός  μου,  τ'ι  έποίησά  σοι,  η  τ'ι  έλύπησά  σ€,  η  τί 
4  παρηνώχλησά  σοι ;  άποκρίθητ'ι  μοι.  4  διότι  άνηγαγόν  σε  εκ  γης 
Αιγύπτου,  και  έζ  οίκου  δουλι'αί  έλυτρωσάμην   σε,    και  έξαπέστειλα 

5  προ  προσώπου  σου  τον  Μωσήν  και  Ααρών  και  Μαριάμ.  5λαός 

μου,  μνησθητι  δη  τ'ι  έβουλεύσατο  κατά  σου  Βαλάκ  βασιλεύς  Μωάβ, 
κα\  τί  άπεκρίθη  αύτω  ΒαΧαάμ  υιός  τοΰ  Βεώρ  από  των  σχοίνων  έως 

6  του  Γαλγάλ,  οπως  γνωσθη  η  δικαιοσύνη  τοΰ  κυρίου.  6 εν  τίνι  κατα- 
Χάβω  τον  κύριον,  άντιλημψομαι  θεού  μου  Υψίστου ;  εί  καταλημψομαι 

7  αυτόν  έν  όΧοκαυτώμασιν  έν  μόσχοις  ένιαυσίοις ;  7  ει  προσδένεται 
Κύριος  έν  χιΧιάσιν  κριών  η  έν  μυριάσιν  χιμάρων  πιάνων;  εί  δώ 
πρωτότοκα  μου  ασεβείας,  καρπόν  κοιΧΊας  μου  ύπερ  άμαρτίας  ψυχής 

8  μου;  Βεί  άνηγγέΧη  σοι,  άνθρωπε,  τί  καΧόν ;  η  τί  Κύριος  έκζητει 
παρά  σου  αλλ'  η  τοΰ   ποιείν  κρίμα  κα\  αγαπάν  εΧεον  καϊ  ετοιμον 

9  είναι  τοΰ  πορεύεσθαι  μετά  Κυρίου  θεοΰ  σου;  9Φωνη  Κυρίου 
τη  πόΧει  έπικΧηθησεται,  καϊ  σώσει  φοβουμένους  το  όνομα  αύτοΰ. 

ίο  άκουε,  φυΧη,  καϊ  τις  κοσμήσει  πόΧιν;  10 μη  πΰρ  κα\  οίκος  ανόμου 
ιτ  θησαυρίζων  θησαυρούς   ανόμους,  καϊ  μετά  ύβρεως   αδικία;   11  εί  δι- 
ΐ2  καιωθησεται  εν  ζυγώ  άνομος,  κάί  έν  μαρσίππω  στάθμια  δόΧου;  12 έξ 

ων  τον  πΧοΰτον  αυτών  ασεβείας  έπΧησαν,  και  οι  κατοικοΰντες  αυ- 
τήν έΧάΧουν  ψεύδη,  και  η  γΧώσσα  αυτών,  ύψώθητι  έν  τώ  στόματι 

ΐ3  αυτών.     13  και  έγώ   άρξομαι   τοΰ   πατάξαι  σε,   άφανιώ  σε  έν  ταις 
ΐ4  άμαρτίαις  σου.     14 συ  φάγεσαι  και  ού  μη  έμπΧησθης,  και  σκοτάσει 

έν  σοι  και  έκνεύσει,  και  συ  ού  μη  διασωθης,  και  όσοι  έάν  διασω- 

ΐ5  θώσιν  εις  ρομφαίαν  παραδοθησονταΐ'  15 συ  σπερείς  και  ού  μη  άμησης, 
σύ  πιέσεις  έΧαίαν  και  ού  μη  άλείψη  έΧαιον,  και  οίνον  και  ού  μη 

2  λαοι]  βουνοι  Α<2*  {ορη  ζ)"^)  4  δουλείας  Β^ΑΟ.  |  Μωυσην  ()  5  τι  Αζ> 
δη  0*  (δη  τι  Ο3)  |  αντω  απεκριθη  6  αντιληψομαι  (±  \  οηι  θεου  μου  Ύψ. 
ει  καταλημψ.  0*  (Ηαΐ)  (^ί11^)  7  Κύριος]  ρΓ  ο  Α  |  χιλιασι  Ο'1  \  χιμ&ρων] 
αρνων  Α  8  ανηγγελη]  απηγγελη  0;1  \  εκξητει  κ$  Ο  |  ίλέοϊ  Α(^  |  θεου] 
ρΓ  τον  Α  9  φοβούμενους]  ρΓ  τους  Α  \  τις]  τι  Α  10  άνομου] 
άνομων  ΑΓ)  |  άνομους]  ανομίας  ΑΟ*  {-μους  (^)Ά)  \  οπι  και  2°  Α  11  α] 
ρΓ  και  Α(^  12  επλησαν]  ενεττλησαν  Α^*  (επλ.  0*)  |  ελαΧοι^]  ελαλησαν 
<£Λ  |    ψευδή]  οι  λ'  άδικα  0™Β  |  υψωθη  Α^  13  και]  +  γε        |  αρξομαι] εβασανισα  επι  σε  δια  |  αφανιω]  ρΓ  και  Α  |  εν]  επι  Α       14  εμπλησθης]  + 
και  εξωσω  σε  εν  σοι  ΐη  ιώ^  εί  πυρ  γο,η  |  σκοτασει  εν  σοι  και  εκνενσει]  σκ. 
εν  σοι  και  εννευσει  ί^)*™1  κατάληψη  (δΐιρ  Γη$  εί  ϊιηρι-οΐ)  και  ενν.)  θε'  σκ.  εν 
σοι  και  εκν.  (^Ζ  |  οπί  συ  2°  Α(^  |  εαν]  αν  ̂   15  σπείρεις  (2*ν'Λ  | 
αμησεις      |  συ  πιέσεις]  εκπιεσεις  (2ανΐ(3  |  ελαιαν]  ελαιον  (Τ1 
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Β  πίητε,   και  άφανισθήσεται  νόμιμα  Χαου   μον.     16  κα\  εφύΧαξας  τά  ι6 
δικαιώματα  Ζαμβρει  και  πάντα  τα.  εργα  ο'ίκον  Άχαάβ,  και  επορεύ- 
θητε  εν  ταις  όδοΐς  αυτών,  όπως  παραδώ  σε  βίϊ  άφανισμόν  και  τους 

"κατοικούνταν  αυτήν  είς  συρισμόν,  κα\  ονείδη  Χαών  Χήψεσθε. 
τΟΐμοι  οτι  εγενήθην  ώς  συνάγων  καλάμην  εν  άμήτω  και  ώς  επι-  ι 

φυλλι'δα  εν  τρυγήτω,  ούχ  υπάρχοντος  βότρυος  του  φαγειν  τά  πρω- 
τόγονα,    ο'ίμοί   ψνχή,   2  οτι  άπόΧωΧεν   ευσεβής  άπο  της  γης,   και  2 

κατορθών  εν  άνθρώποις  ούχ  υπάρχει·  πάντες  εις  αίματα  δικάζονται, 
έκαστος  τον  πΧησ'ιον  αυτού  εκθΧΊβουσιν  εκθΧιβή,  3  επι  το  κακόν  τάς  3 
χείρας  αυτών  ετοιμάζουσιν  ό  άρχων  αιτεί,  καϊ  ό  κριτής  ειρηνικούς 
Χόγους  εΧάΧησεν,  καταθύμιον  ψυχής  αυτού  εστίν,     και  εξεΧουμαι  τά 
αγαθά  αυτών  4ώς  σής  εκτρώγων  και  βαδίζων  επ\  κανόνος  εν  ήμερα  4 
σκοπιάς,    ουαϊ  ούαί,  αί  εκδικήσεις  σου  ηκασιν,  νυν  έσονται  κΧαυθμοϊ 
αυτών.    5μή   καταπιστεύετε  εν  φιΧοις,  και  μή   εΧπίζετε  επ\  ήγου-  $ 
μενοις,   άπο  της   συνκοίτου   σου   φύΧαξαι  του   άναθέσθαι  τι  αυτψ 

6διότι  υιός  ατιμάζει   πάτερα,  θυγάτηρ  επαναστήσεται  επ\  τήν  μη-  6 
τερα  αυτής,  νύμφη  επ\  τήν  πενθεράν  αυτής,  εχθροί  πάντες  άνδρός 

οι  εν  τω  ο'ίκω  αυτού.  7Έγώ  δέ  επ\  τον  κύριον  επιβΧεψομαι,  η 
νπομενώ  επι  τω  θεω  τω  σωτήρ'ι  μου,  εϊσακούσεταί  μου  ό  θεός  μου. 
8  μη  επίχαιρε  μοι  ή  εχθρά  μου  οτι  πεπτωκα,  καϊ  άναστήσομαι·  διότι  8 
εάν  καθίσω  εν  τώ  σκότει,  Κύριος  φωτιει  μοι.    96ργήν  Κυρίου  ύποίσω  9 
οτι  ημαρτον  αύτώ,  εως  του  δικαιώσαι  αυτόν  τήν  δίκην  μου·  και  ποι- 

ήσει το  κρίμα  μου  και  εξάξεις  με  εϊς  το  φώς,  οψομαι  τήν  δικαιο- 
σύνην  αυτού·  10 και  οψεται  ή  εχθρά  μου  και  περιβαΧεϊται  αίσχυνην,  ίο 
ή  Χεγουσα  προς  με  Που  Κύριος  ό  θεός  σου;  οι  οφθαλμοί  μου  επό- 
ψονται  αυτήν,  νυν  εσται  είς   καταπάτημα  ώς  πηΧός  εν  ταϊς  όδόΐς. 

11  ή  μέρας  άΧοιφής  πΧίνθου,  εξάΧειψίς  σου  ή  ήμερα  εκείνη,  και  άπο-  ιι 
τρίψεται  νόμιμά  σου  ή  ήμερα  εκείνη·  12 και  αί  πόΧεις  σου  εϊζουσιν  ι-ζ 

Α(±       15  πιητε]  πιης  οινον  |  νομημα  16  Ζαμβρι  Α  Ζαμβρη      |  οδοις] 
βουλαις  Α(^  |  παραδώσω  Α^  |  κατοικουντας]  ενοικ.  |  συριγμον  |  λ?7α- 
ψεσθε  Α  VII  1  εγενηθην  Β^:1]  εγενομην  Α(^*  2  ευσεβής]  ευΧαβης 
Β^^Ρ^^Αί^  3  ο  κριτής]  οηι  ο  0.Ά  κρ.  δπρ  Γ&5  (^1?£1?  |  εστίν]  ρΐ"  ως  ζ)* 
4  αδιξων  Β*  {βαδ.  Β1?3ΐ>)  |  σκοπιάς]  +  σου  |  αι  εκδικήσεις]  οηι  αι  (^*  (ηαο 
0*)  5  καταπιστενε  ^*  (-ετε  (^3)  |  και  μη]  μηδέ  (^ηι£  |  βλττι^β  (^*  (-ετε 
0*)  |  σνγκοιτου  Β3^3  \  τι  αντη]  αντη  τι  Α  6  υιος]  ρΓ  ο  (^*  (οηι  ο  (^)  | 
θυγατηρ]  ρΓ  και  Α  |  επαναστήσεται]  οι  ο'  αναστησ.  (^ιηε  |  ννμφη]  ρΐ"  και  Α  1 
οηι  πάντες  0*  \  ανδρός]  οι  άνδρες  Α(^)*  +  οι  άνδρες  (£Άνίά  7  επι  τον  κυριον] 
εν  τω  κώ  (^)3  |  επιβλεψομαι]  αποσκοπεσω  0™%  8  καθίσω]  πορευθώ  ζ)πιδ  | 
Κύριος]  ρΓ  ο  Α(^  |  φωτιει]  οι  ο'  φως  0™£  9  εως  τον]  εως  ου  Α  \  ποιήσει] 
αποισει  Α  \  εξαξει  Β^Αί^)  11  αποτριψεται]  απωσεται  Α(^  |  νόμιμη  0*  \ 
οηι  σου  ι°  Α(^)  |  η  ήμερα  2°]  οηι  η  ̂   12  ειξουσιν]  ηξουσιν  Β*>Α(£ 
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6ί?  όμαλισμον  και  είς  διαμερισμόν  Άσσνρίων,  και  αι  πόλεις  σον  αι  Β 
οχυροί  είς  διαμερισμόν  άπο  Τύρου  εως  τον  ποταμοί),  και  από  θα- 

13  Χάσσης  εως  θαλάσσης,  και  άπο  ορονς  εως  τον  ορονς·  13  και  εσται  η 
γη  εις  άφανισμόν  σνν  τοΊς  κατοικονσιν  αντην,  άπο  καρπών  επιτηδευ- 

μάτων αντών. 

ΐ4  1ΑΤ1οίμαινε  Χαόν  σον  εν  ράβδω  σον,  πρόβατα  κληρονομιάς  σον, 
κατασκηνονντας  κασ'  εαυτούς  δρνμόν  εν  μεσω  τον  Καρμηλον  νεμη- 
σονται  την  Βασανεϊτιν  και  την  Ταλααδεϊτιν  καθώς  αι  ημεραι  τον  αιώνος. 

ΐ5  15 και  κατά  τάς  ημέρας  εξοδίας  σον  εξ  Αιγύπτον  οψεσθε  θανμαστά· 
ι6  ι6οψονται  εθνη  καϊ  καταισχννθησονται  και  βκ  πάσης  της  Ισχνός  αν- 

τών, επιθησονσιν  χείρας  επί  το  στόμα  αντών,  τα  ωτα  αντών  άπο- 

17  κωφωθησονται,  Ι?λί£ονσιν  χονν  ώς  οφις  σύροντες  γην,  σνγχνθή- 
σονται  εν  σννκλεισμώ  αντών  επ\  τώ  κνρίω  θεώ  ημών  εκστησονται, 

ιδ  και  φοβηθησονται  άπο  σον.  ιΒΎίς  θεός  ώσπερ  συ;  εταίρων 
άνομίας  και  νπερβαίνων  άσεβείας  τοϊς  καταλοίποις  της  κληρονομιάς 

αυτόν-    και  ου   σννεσχεν  εϊς  μαρτύρων   όργην   αύτου,   οτι  θελητης 
19  βλβ'ουί  εστίν.  19  επιστρέψει  και  οίκτειρησει  ημάς,  καταδύσει  τάς 

άδικίας  ημών  και  άποριφησονται  εις  τά  βάθη  της  θαλάσσης,  πάσας 

2ο  τάς  αμαρτίας  ημών.  20 δώσει  εις  άληθειαν  τώ  Ίακώ/3,  ελεον  τώ 
Αβραάμ,  καθότι  ώμοσας  τοις  πατράσιν  ημών  κατά  τάς  ημέρας  τάς 
έμπροσθεν. 

12  όμαλισμον]  συγκλεισμδ  0™-ε  |  του  ποταμού  (οπι  τον  0*  ηαο  ί^1"5)]  Α(} 
4-  Συρίας  Α  + Συρίας  ήμερα  ύδατος  και  θορύβου      |  οπι  και  απο  θαλάσσης... 
ορούς  2°  0*  (Ιιαίο  (^ε)  |  ορούς  ι°]  ρΓ  του  ΑΟ™ζ  \  του  ορούς]  οπι  του  Β3** 
+  ήμερα  ύδατος  και  θορύβου  Α  13  συν  τοις  κατοικουσιν]  μετα  των  κατοι- 
κουντων  Α(^  |  αυτήν]  αυτών  Α  \  απο]  εκ  Α(£*  (απο  (^δ)  14  σοι;  2°]  ρΓ 
φυλην  Α(£  |  καθ  εαυτούς]  κατα  μονάς  0™%  |  δρυμον]  δρυμη  0*νιά  |  Βασανιτιν 
Α  (ΠΙ  Β  Γ630Γ  Α1)  ξ)  |  Ταλααδιτιν  Α^  |  καθώς  αι]  κατα  τας  0.'"Ζ  15  εξ] 
εκ  γης  ̂ ,η2  |  οψεσθε]  δείξω  αυτοις  (^)ιη2  16  οπι  και  2°  Α  |  επιθησουσιν 
χείρας]  επιθ.  χείρα  Α  τας  χ.  επιθησονσιν  |  το  στόμα]  οπι  το  Α(^)  |  τα  ωτα] 
ρΓ  και  Α  17  λειξουσιν  ̂ ;1  |  οφις  ΒΑ(^  |  συνχυθησονται  ̂ *  ταραχθησ. 

|  συγκλεισμω  Β^Αί^»  συγκλισμ.  <3*  18  ανομίας]  αδικίας  Α  |  ασέ- 
βειας] αδικίας       ρΓ  επι  |  ου  συνεσχεν]  ουκ  εκρατησεν  (^"^  |  οργην  α 

δΐιρ  ταδ  Β*5  |  εστίν]  στ,  ν  δΐιρ  Γ3.δ  Β?  19  επιστρέψει]  ρΓ  αυτός  Α(^  | 
οίκτειρησει  (οικτιρ.  Α)]  οικτειρηση  0*  (-σει  <33)  [  καταδύσει]  ρΓ  και  Α  |  άπο- 

ριφησονται] απορρίψει  ΑΓ)3  (αποριψ.  (^*)  20  ελεο$  Α(^)*  {ελεον  0*)  | 
Αβραάμ  καθ  δπρ  ταδ  Β3·5  |  έμπροσθεν]  οι  ο'  αρχηθεν  <5ηι£ 

δαϋδΟΓ  Μαχαια*  γ  Β*  Μιχ.  γ  Β^Αί^)  (ρΓ  Μιχ.  τυ  ούτος  παρ  Έβραιοις 
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Β         ΛΟΓΟΣ  Κυρίου  ος  έγενήθη  προς  Ίωήλ  τον  του  Βαθουήλ.  ι  I 

2  Ακούσατε  ταύτα,  οι  πρεσβύτεροι,  κα\  ενωτίσασθε,  πάντες   οί  ι 
κατοικούντες  την  γήν.     ει  γέγονεν  τοιαύτα  εν  ταϊς  ήμέραις  ημών,  η 
εν  ταΐς  ημεραις  των  πάτερων  υμών;  3ύπέρ  αυτών  τοις  τέκνοις  υμών  3 
διηγησασθε,  κάί  τα  τέκνα  ϋμών  τοϊς  τέκνοις  αυτών,  κα\  τα  τέκνα 

αυτών  εϊς  γενεάν  έτέραν.    4τά  κατάλοιπα  της  κάμπης  κατέφαγεν  η  4 
άκρίς,  καϊ  τα  κατάλοιπα  της  άκρίδος  κατέφαγεν  ό  βροΰχος,  και  τα 

κατάλοιπα  του  βρούχου  κατέφαγεν  η  ερυσίβη.  ζ,Έκνηψατε,  οι  5 
μεθύοντες,  έ£  ο'ίνου  αυτών  και  κλαύσατε·  θρηνήσατε,  πάντες  οι  πί- 
νοντες  οίνον,   εις  μέθην,  οτι  εζήρθη  εκ   στόματος  υμών  ευφροσύνη 

κάί  χαρά.    6οτι  έθνος  άνέβη   έπϊ  την  γήν  μου  Ισχυρον  κάί  άνα-  6 
ρ'ιθμητον,   οι    οδόντες  αύτου  οδόντες  λέοντος,    κάί  αι   μύλαι  αύτοΰ 
σκυμνου'  7εθετο  την  αμπελόν  μου  εις  άφανισμόν,  κάι  τάς   συκάς  η 
μου  εϊς  συνκλασμόν  ερευνών  έξηρεύνησεν  αυτήν  κάι  εριψεν,  έλεύ- 
κανεν  τα  κλήματα  αυτής.    Βθρηνησον  προς  με  υπέρ  νύμφην  περιε-  8 
ζωσμένην  σάκκον  επ\  τον  άνδρα  αυτής  τον  παρθενικόν.    9έξήρται  $ 
θυσία  κάι  σπονδή  εξ  οίκου  Κυρίου·  πενθείτε,  ιερείς  οι  λειτουργούντες 
θυσιαστήριο).     10οτι  τεταλαιπώρηκεν  τα  πεδία,  πενθείτω  ή  γή'  οτι  ίο 
τετάλαιπώρηκεν   σίτος,  έξηράνθη   οΐνος,  ώλιγώθη  ελαιον,  "έξηράν-  ιι 

^ΑΟ_       ΙηδΟΓ  Ιωηλ  δ  Β^Α^  I  2  ακούσατε]  +  δη  Α(^  |  τοιαύτας  Κ*  (-τα  Κ1)  | 
ημων]  υμωρ  Β^ΚΑζ)*  (ημ.  ζ)11^)  |  η]  και  ̂ *  (η  |  υμών]  ημών  Ν*  (νμ. 
$.°·Ά)  Ο3-  4  βονχος  Ν*  (βρουχος  ΚΐίΌηο.ΐ»)  βρόχος  0*  \  ερισνβη  Α  5  αντων] 
των  δαρ  Γαδ  Β3ΐ>  |  εξηρθη  ΒΚα·Άνιά]  εξήχθη  (?  εξηκθη)  Ν*  εξηρται  ̂ ^■ι3Α^  | 
στόματος]  ρΓ  του  Α  6  σκύμνου  αυτού        (αυτ.  σκυμν.  Ν?  δί§η  ΐΓαηδΙ 
ροδίεα  υάβ)  7  συγκλασμον  Β^Αί^  |  ερευνον  Κ*  (-νων  ̂ ε·α·  ̂   !  οιη 
αυτήν  Α(^*  (Ηαΐ)  (^1π1£)  |  ερριψεν  Βά1>Α(^  |  τα  κλήματα]  οπι  τα  ΚΑ  8  θρη- 
νησον]   θρηνήσει         νίά  (ρ05|;£3ι  Γ3.5)  9  εξηρται]   εξήλθε  (εξηρτ. 
Κο.α(νίά)α.ΐ3)  |  ιερείς]  ρΓ  οι  Α<2  |  θυσιαστηριω]  ρΓ  πιπί  ̂   10  ωλιγωθη 

(ολ.  Ν") :  ΐίβιη  12       11  εξηρανθησαν  ΒΑζϊΝ*0·13]  κατησχυνθησαν  \&* 
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θησαν  γεωργοί"  θρηνείτε,  κτήματα,  ύπερ  πυρού  κα\  κριθής,  οτι  από-  Β 
ΐ2  λωλβι/   τρυγητός  εξ   αγροί)·    12  η   άμπελος  εξηράνθη,   και  αϊ  σνκαΐ 

ώλιγώθησαν    ροά    και    φοίνιξ    κα\    μήλον    και    πάντα    τα.  ξύλου 
άγροΰ  εξηράνθησαν,  οτι  ησχυναν  χαράν  οι  υιοί  των  ανθρώπων. 

ΐ3  13περιζώσασθε   και  κόπτεσθε  οι  Ιερείς,  θρηνείτε  οι  λειτουργούντες 
θυσιαστήρια»·  είσελθατε,  υπνώσατε  εν  σάκκοις,  λειτουργούντες  θεω, 

ΐ4  οτι  άπεσχηκεν  εξ  οίκου  θεού  υμών  θυσία  και  σπονδή.  Ι4άγιάσατε 
νηστείαν,   κηρύξατε  θεραπείαν,    συναγάγετε   πρεσβυτέρους,  πάντας 
κατοικουντας  γην  εις  οίκον  θεού  υμών,  και  κεκράξατε  προς  Κύριον 

ΐ5  εκτενώς  15  Ο'ίμοι  ο'ίμοι  ο'ίμοι  εις  ημεραν,  οτι  εγγύς  ήμερα  Κυρίου,  και 
ι6  ως  ταλαιπωρία  εκ   ταλαιπωρίας  ηξει.     16  κατ έναντι  τών  οφθαλμών 
υμών  βρώματα  εξωλεθρεύθη,  εξ  οϊκου  θεου  υμών  ευφροσύνη  και 

ΐ7  χαρά.  17 εσκίρτησαν  δαμάλεις  επ\  τοις  φάτναις  αυτών,  ηφανίσθη- 
ι8  σαν  θησαυροί,  κατεσκάφησαν  ληνοί,  οτι  εξηράνθη  σϊτος.     ι8τι  άπο- 

θησομεν  εαυτοίς;  έκλαυσαν  βουκόλια  βοών,  οτι  ούχ  ύπηρχεν  νομη 

19  αύτοίς,  και  τα   ποίμνια  τών  προβάτων   ηφανίσθησαν.     19  προς  σε, 
Κΰριε,  βοησομαι,  οτι  πυρ  άνηλωσεν  τά  ωραία  της  έρημου,  και  φλοξ 

2ο  άνηψεν  πάντα  τά  ξύλα  του  αγρού·  20 και  τά  κτήνη  τού  πεδίου  άνε- 
βλεψαν  προς  σε·  οτι  εξηράνθησαν  αφέσεις  υδάτων,  και  πύρ  κατε- 
φαγεν  τά  ωραία  της  έρημου. 

II    ι        ΧΣαλπίσατε  σάλπιγγι  εν  Σειών,  κηρύξατε  εν  ορει  άγίω  μου,  και 
συγχυθητωσαν  πάντες  οι  κατοικούντες  την  γην,  διότι  πάρεστιν  ήμερα 

2  Κυρίου,  οτι  εγγύς·  2ημερα  σκότους  και  γνόφου,  ήμερα  νεφέλης  και 
ομίχλης,  ώς  όρθρος  χυθησεται  επ\  τά  ορη  λαός  πολύς  και  Ισχυρός· 
όμοιος  αύτω  ού  γεγονεν  άπο  τού  αιώνος,  και  μετ'  αυτόν  ου  προστε- 

3  θησεται  εως  ετών  εις  γενεάς  γενεών.  3τά  έμπροσθεν  αυτού  πύρ 
άναλίσκον,  και  τά  οπίσω  αυτού  άναπτομενη  φλόξ·  ώς  παράδεισος 
τρυφής  η  γη  προ  προσώπου  αυτού,  και  τά  όπισθεν  αυτού  πεδίον 

11  γεωργοί]  ρΓ  οι  Α(^  |  θρηνείτε]  θνηνιτε  ̂ *  [βρην.  Καα·  0·^)  |  απελωλεν  ^  ί*Α() 
12  ξύλου]  ξυλα  του  ΒαΒ£<Α(2  |  εξηράνθησαν]  εξηράνθη  Ν?       13  εισέλθετε  ̂   | 
επεσχηκεν       (αττεσχ.  &$ε,ί1)  \  θυσία  και  σπονδή  εξ  οίκου  θϋ  υμων  ̂   (δΐςη  ΐΓαηδΙ 
ροδίεα  Γ&δ)  |  θεου]  κυ  θϋ      |  υμων]  ημών  (^*  (ν μ.  (^  ι)         14  νηστιαν  ̂   |  06- 
ραπιαν  ̂   |  θεου]  κΰ         ~κυ  θϋ  |  εκτενώς]  αοίηοΐ  θ'  μονός  τον  οβελ[ισκον] ειπεν  ομ[οιως]  τ[οι]?  ο  ζ^Β  15  ήμερα]  ρΓ  η  ΚΑ(,)  16  εξωλεθρεύθη]  εξηρθη 
(?  εξηρανθη)  Κε  (ροδίεα,  ταδ)  17  δαμαλυ  (-λεις  Κ0·1»)  Α  |  φατναις]  παθναις 
Κ*  {φατν.  &·ζ.ε*>)  18  ηφανισθη  Α  Γ,)*  (-θησαν  <2ιηε)  20  ανεβλεψεν  Α  | 
οπί  οτι  Α  III  "Σιων  ΒυΚ(2α  |  συγχυθητωσαν  (συνχ.  ̂ :ι)]  συναχθητωσαν 
Α  |  διότι]  οτι  ̂ ς  ΐ3  |  ήμερα]  ρΓ  η  ̂Α  |  Κυρίου]  ρΓ  του  Α  |  εγγυς]  +  7]  ήμερα 
του  κϋ  Α  2  ήμερα  ι°]  ρΓ  η  ̂  |  όρθρος]  ρΓ  ο  Κ  |  αυτω]  αυτού  Α  |  αυτόν] 
οι  ο'  αυτού  (2ιη8  3  τα  έμπροσθεν]  τα  δε  εμπρ.  &Νε·α  (ροδίεα  ταδ  δε)  |  οπίσω] 
όπισθεν  Α  |  τρυφης]  θυπης  Κ*  (τρυφ.  Κ«·» <νΜ) °·°)  \  όπισθεν]  οπίσω  Κ^ς) 
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αφανισμού,  και  άνασωζόμενος  ουκ  εσται  αύτώ.    4ω$·  ορασις  Ιππων  4 
η   ορασις  αυτών,   και  ως  ιππείς  ούτως   καταδιώκονται"  ^ώς    φωνη  5 
αρμάτων   επι   τάς   κορυφάς  τών   ορέων   έξαλούνται,   και  ως  φωνη 
φλογός  πυρός  κατεσθιούσης  καλάμην,  και  ως  λαός  πολύς  και  Ισχυρός 

παρατασσόμενος  εις   πόλεμον.     6άπ6   προσώπου  αυτού   συντριβή-  6 
σονται  λαοί,  πάν  πρόσωπον  ως  πρόσκαυμα  χύτρας.    7 ως  μαχηταΧ  η 
δραμούνται,  κα\  ως  άνδρες   πολεμισταϊ  άναβησονται  επ\  τα.  τείχη, 
και  έκαστος  εν  τη  όδω  αυτού  πορευσεται,  κα\  ου  μη  εκκλίνωσιν  τάς 

τρίβους  αυτών,  8 καϊ  έκαστος  άπό  του  αδελφού  αυτού  ουκ  άφεξεται·  8 
καταβαρυνόμενοι    εν  τοίς   οπλοις  αυτών   πορεΰσονται,   και  εν  τοϊς 
βέλεσιν  αυτών  πεσούνται,  και  ού  μη  συντελεσθώσιν .    9τής  πόλεως  9 
έπιλήμψονται,  και  επι  τών  τειχέων  δραμοϋνται,  και  επ\  ταϊς  οίκίαις 

άναβησονται,   και  δια  θυρίδων  εϊσελεύσονται  ως  κλέπται.     10 προ  ίο 
προσώπου  αυτού  συγχυθήσεται  η  γη  και  σεισθησεται  6  ουρανός,  6 
ήλιος  και  η  σελήνη  συσκοτάσουσιν,  και  τα  άστρα  δύσουσιν  το  φέγγος 

αυτών.     11  και  Κύριος  δώσει  φωνην  αυτού  προ  προσώπου  δυνάμεως  ιι 
αυτού,  οτι  πολλή  εστίν  σφόδρα  η  παρεμβολή  αυτού,  οτι  Ισχυρά  εργα 
λόγων  αύτού'  διότι  μεγάλη  ημέρα  τού  κυρίου,  μεγάλη  και  επιφανής 
σφόδρα,  και  τίς  εσται  ικανός  αυτί};   12 και  νύν  λέγει  Κύριος  ό  θεός  \ι 
υμών  Έπιστράφητε  προς  με  εξ  ολης  της  καρδίας  υμών  και  εν  νηστεία 
και  εν  κλαυθμώ  και  εν  κοπετώ,  13 και  διαρήξατε  τάς  καρδίας  υμών  και  13 
μη  τά  ιμάτια  υμών,  και  έπιστράφητε  προς  Κυριον  τον  θεόν  υμών,  οτι 
ελεήμων  και  οϊκτίρμων  εστίν,  μακρόθυμος  και  π-ολυελβοί  και  μετα- 
νοών  έπ\  ταΊς  κακίαις.    Ι4τίς  οίδεν  εί  επιστρέψει  και  μετανοήσει,  14 
και  υπολείπεται  οπίσω  αυτού  εύλογίαν,  θυσίαν  και  σπονδήν  Κυρίω 
τω  θεω  ημών  ; 

ι5Σαλπίσατε    σάλπιγγι  εν   Σειών,   άγιάσατε  νηστίαν,    κηρύξατε  15 

3  εσται]  εστίν  Α  |  οιη  αντω  Α  4  ορασις  2°]  οψις  Α  (-ψεις)  0.*  (ορ. 
0™Β)  |  ατων  Ν*  (αυτ.  Ν1       |  ως  2°]  οι  Α  |  ούτω  Ν*  (-τως  5  οηι  και 
3°  Κ  7  εκκλεινουσιν  Α  εκκλινουσι  |  τας  τριβ.]  τους  τριβ.  Α  8  αδελφού] 
πλησίον  (2ηι£  |  αυτού]  αυτών  Ο3-  |  συντελεσθώσιν]  σνντελεσωσιν  Κ,0·13  συν- 
τελεσουσιν  Α  συντελεσονσιν  (^*νί(*  συντελεσωσι  0*  9  επιληψονται 

|  τα$  οικίας  Α(^)  10  αυτού]  αυτών  Κ*  (-του  Ν0·15)  Α<3  |  σνσχυθησεται 
#.  |  σι/σκοτασουσιΐ']  συσκοτασθωσιν  ^*  (-σι  |  δυσουσιν]  ου  δωσουσιν  και 
τα  άστρα  ου  δωσουσιν  0*  ου  δωσονσι  ̂ 3  |  φέγγος]  φθεγγο$  Α  11  διότι] 
οτι  #*  (διότι  |  ήμερα]  ρΓ  η  Κ  \  του  κυρίου]  ΟΐΏ.  του  ̂ *  (Ιιαβ  (^α)  |  οιη 
μεγάλη  2°  Α  |  εσται  ικανός  Βζ)^·13]  εστίν  ικανός  Ο.*  ικανός  εστίν  Α  12  της 
καρδίας]  οιη  της  (Καυ  (^)1ιη£)  |  οηι  και  2°  Α  |  νηστια  Κ  13  διαρρήξατε 
υζς.α,  ο.ΐ>Α(2  |  οικτειρμων  Κοΐ3Α  |  ταις  κακιαις]  οιη  ταις      (ηαο  15  2*- 
ων  Β^ζ)*  |  νηστειαν  Β3ΐ3Ας) 
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ι6  θεραπείαν,  16  συναγάγετε  Χαόν,  αγιάσατε  εκκΧησίαν,  εκΧεξασθε  π  ρε-  Β 
σβυτερους,  συναγάγετε  νήπια  θηΧάζοντα  μαστούς,  εζεΧθάτω  νυμφίος 

17  ί'κ  τον  κοιτώνος  αυτού  και  νύμφη  εκ  του  παστού  αύτης.  17 ανά  μίσον 
της  κρηπίδος  του  θυσιαστηρίου  κΧαυσονται  οί  ιερείς  οι  λειτουργούντες 
Κνρίω  κα\  ερουσιν  Φεϊσαι,  Κύριε,  του  Χαοϋ  σου,  καΐ  μη  δώς  την  κΧηρο- 

νομ'ιαν  σου  εις  όνειδος  του  κατάρξαι  αυτών  εθνη,  οπως  μη  ε'ίπωσιν  εν 
τοϊς  εθνεσιν  Πού  εστίν  ό  θεός  αυτών ; 

ι8        18 Και  εζηΧωσεν  Κύριος  την  γην  αυτού,  κα\  εφείσατο  του  Χαοΰ 
19  αύτου.  19 και  άπεκρίθη  Κύριος  κα\  είπεν  τώ  Χαώ  αυτού  Ίδον  εγώ 

εζαποστεΧΧω  ύμίν  τον  σιτον  και  τον  οίνον  και  το  εΧαιον,  και  εμπΧη- 
σθησεσθε  αυτών,  και  ου  δώσω  υμάς  ούκετι  εις  όνειδισμόν  εν  τοις 

2ο  εθνεσί'  20 και  τον  άπο  βορρά  εκδιώξω  αφ'  υμών  και  εξώσω  αύτόν 
εις  γην  ανυδρον,  και  άφανιώ  το  πρόσωπον  αυτού  είς  την  θάΧασσαν 
την  πρώτην,  και  τα  οπίσω  αυτού  εϊς  την  ΘάΧασσαν  την  εσχάτην 
και  άναβησεται  σαπρία  αυτού,  και  άναβησεται  ό  βρόμος  αυτού,  οτι 

2ΐ  εμεγάΧυνεν  τα  εργα  αυτού.    2Ιθάρσει,  γη,  χαίρε  κα\  εύφραίνον,  οτι 
22  εμεγάΧυνεν  Κύριος  τού  ποιησαι.  22θαρσεϊτε,  κτήνη  τού  πεδίου,  οτι 

βεβΧάστηκεν  πεδία  της  έρημου,  οτι  ξύΧον  ηνεγκεν  τον  καρπον  αυτού, 

23  συκη  και  αμπεΧος  έδωκαν  την  ίσχύν  αυτών.  23 και  τα  τέκνα  Σειών, 
χαίρετε  και  εύφραίνεσθε  επ\  τω  κνρίω  θεω  υμών,  διότι  εδωκεν  ύμϊν 
τα  βρώματα  εις  δικαιοσύνην,  και  βρέξει  ύμίν  νετόν   πρόιμον  και 

24  οψιμον  καθώς  έμπροσθεν,  24 και  πΧησθησονται  αι  άλωνες  σίτου,  και 
25  ύπερχυθησονται  αι  ΧηνοΙ  ο'ίνου  και  εΧαίου.  25 και  ανταποδώσει  ύμΐν 

αντί  τών  ετών  ών  κατεφαγεν  η  άκρις  και  ό  βρούχος  και  η  ερυσίβη  και 

26  η  κάμπη,  η  δύναμίς  μου  η  μεγάΧη  ην  εξαπεστεϊΧα  είς  υμάς·  26 και 
φάγεσθε  εσθίοντες  και  εμπΧησθησεσθε,  και  αίνεσετε  το  όνομα  Κυρίου 

τού  θεού  υμών,   α  εποίησεν  μεθ'  υμών   εϊς  θαυμάσια,    και  ου  μη 

15  θεραπιαν  Ν  16  Χαον]  ρΓ  τον  Α  |  εξελθετω  Κ*  (-θατω  Νε·3  ροδίεα  ΝΑ(^ 
-θετω)  ̂ α  |  κοιτωνος]  νυμφωνος  0*  (κοιτ.  φ™8)  |  οιη  αυτού  ̂ *  (ηαΐ)  (^ζ)  | 
αντης  (£Ά  (άβ  (,)*  ηοη  Ιία,)  17  καταρξαι  αυτών]  καταξε  αυτούς  Ν*  (καταρξε 
(-ξαι  αιτών  Ν€·3·  ε·13)  |  ο  θεος]  ρΓ  κ?  Α  18  ροδί  ι8  άϋδί  Β  19  εθνεσιν 
&Α(2  20  εζωσω]  εξοισω  0*  (εξωσ.  (}Ά)  \  γην]  την  Κ*  (γ.  Ν?)  |  αφανίσω  Ν* 
ρθί>Ιεα  ·νιω)  \  και  τα  οπίσω. ..εργα  αντου  ΐη  Γη££  βί  5Ηρ  Γ3.5  Α&  \  σαπρια 
Γ650Γ  σαπρ.  Ν1)]  ρΓ  η  ΚΑ3  Ο  \  εμεγαλννεν]  εμεγαλννθη  Α(^  22  πεδία]  ρΓ  τα 
Κ^Ας)*  (οπ1  τα  ς)η)  |  άμπελοι  και  σνκη  Α<2  23  Σιων  Β*>ΝΑ(>  |  επι]  εν 
0.*  |  τω  κνριω]  κώ  θω  Ο*  ίΓω  τω  θώ  (^νκΐ  |  διότι]  οτι  ΚεΗ  |  βραματα  Κ*  (βρωμ. 
&ζΛ))  |  πρωιμον  Τ$]'0_Λ  24  πΧησθησονται]  εμπλησθ.  Α  |  αλωνεσιτον  Κ*  (αλ. 
σίτου  ·;ι)  |  νπερεκχυθησονται  ΑΟ*  (-χνθησεται  ̂ η1^)  25  ανταποδώσω  ΚΑ  | 
η  ακρις.,.η  καμπή]  αάηοΐ  Αιγύπτιοι  Βαβυλώνιοι  Ασσνριοι  Έλληνες  Ρωμαίοι  0™%  | 
η  δνναμις]  ρι*  και  Κ*  (ϊιτιριοο  και  Νε·3)  |  εις]  εφ  Α(±*  (εις  (}Λ)  26  εσθοντες 
(2  |  εμπλησθ.]  ου  μη  εμπλησεσθαι       (-σθε  (^3)  |  ενεσατε  ί<  |  του  θεου]  οιη  του  Α 
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II  27  ΙΩΗΛ 

Β  καταισχννθη  ό  λαός  μον  εϊς  τον  αΐώνα'  27  και  έπιγνώσεσθε   οτι  εν  τη 
μεσω   τον    Ισραήλ    εγώ    ειμι,    και  εγώ   Κύριος  6   θεός  υμών,  και 
ονκ  εστίν  ετι  πλην  έμον,  κα\  ον  μη  καταισχννθώσιν  ετι  6  λαός  μον 
εις  τον  αϊώνα. 

28Και  έ'σται  μετά  ταύτα  και  έκχεώ  από  του  πνεύματος  μον  επ\  28  (ι)  (ΐΐΐ) 
πάσαν  σάρκα,  και  π ροφητενσονσιν  οί  νίο\  νμών  κα\  αι  θνγατερες 
νμών,  και  οί  πρεσβύτεροι  νμων  ενύπνια  εννπνιασθήσονται,  και 

οι  νεανίσκοι  νμών  οράσεις  οψονται·  29  κα\  επ\  τονς  δούλονς  μον  29  (2) 
και  επ\  τάς  δούλας  εν  ταΐς  ήμεραις  εκείναις  έκχεώ  από  τον  πνεύ- 

ματος μον  30 και  δώσω  τέρατα  εν  τω  ονρανώ,  και  επ\  της  γης  αίμα  30  (3) 
και  πνρ  και  άτμίδα  καπνού·  31 ό  ήλιος  μεταστραφήσεται  είς  σκότος  31  (4) 
και  η  σελήνη  είς  αίμα  πρ\ν  έλθεϊν  ημεραν  Κνρίον  την  μεγάλην  και 

επιφανή-  32 καϊ  εσται  πάς  ος  αν  έπικαλέσηται  το  όνομα  Κνρίον  32  (5) 
σωθήσεται'  οτι  εν  τω  ορει  Σειών  και  εν  Ίερονσαλήμ  εσται  άνα- 
σωζόμενος,  καθότι  είπεν  Κύριος,  και  εναγγελιζόμενοι  ους  Κύριος 

προσκέκληται.  1  Διότι  ιδού  εγώ  εν  ταϊς  ημεραις  εκείναις    και  ι    III  (ΐ 
εν  τώ  καιρώ  εκείνω  δταν   επιστρέφω  την  αιχμαλωσίαν  Ιούδα  και 

Ίερονσαλημ,  2  καϊ  σννάξω  πάντα  τα  εθνη  και  κατάγω  αντά  εϊς  την  ο. 
κοιλάδα  ΊωσαφάΥ,  και  διακριθήσομαι  προς  αντονς   εκεί  νπερ  τον 
λαού  μον    και  της   κληρονομιάς  μον   Ισραήλ,   οι   διεσπάρησαν  εν 

τοϊς  εθνεσιν'>  και  την  γήν  μον  καταδιείλαντο,  3 και  επ\  τον  λαόν  μον  3 
'εβαλον  κλήρονς,  και  έδωκαν  τα  παιδάρια  πόρναις,  και  τα  κοράσια 
επώλονν  άντ\  οϊνον   και  επινον.     4  και  τι  νμείς  έμοί,   Ύύρος   και  4 
Σειδών,    και   πάσα   Γαλβιλαια  αλλοφύλων;    μη    άνταπόδομα  νμεις 

άνταποδίδοτέ  μοι;  ή  μνησικακεϊτε  νμεϊς  επ*  εμοι  οξέως;  και  ταχέως 
ανταποδώσω  το  άνταπόδομα  νμών  εις  κεφάλας  νμών,  5άνθ'  ων  τό  5 
αργύρων  μον   και  τό  χρνσίον   μον  έλάβετε,  και  τα  έπιλεκτά  μον 

και  τά   καλά  εισηνέγκατε  είς  τονς  ναούς  νμών    6  και  τονς  νιονς  6 

ΝΑζ)       27  καταισχννθη  Κ^Αί^  |  ετι]  οτι  Ν*  (ετι  Ν0·*-  ̂   Ινίά>)  ονκετι  Α  ζ)  |  ο 
λαο$]  ρΓ  πας  Α<5  28  οπι  και  2°  Κ^Αί^*  (παο  ί^)3)  |  σαρκαν     \  ενύπνια 
Β^ο.α  (-πνα  Κ*)]  ενυπνιοις  Κ^Αί^  |  ορασις  Ν*  (-σεις  29  και 
ι°]+γε  Α  |  οπι  μου  ι°  Κ*  (παΙ>   Κε·α·       |  δουλας]  +  μον  ̂ Αϊ} 
30  και  2°]  ανω  και  σημια  Καΐ5  31  εισκοτος  &  |  ημεραν]  ρν  την  Α  |  μεγάλη 
Α  |  επιφανην  Κ*  32  αν]  εαν  ̂   |  επικαληται       (-λεσηται  ̂ ς  α  -λησηται 
Κ0·15)  |  Σιων  Β^ΚΑζ)3  \  οπι    εν   2°  Α  |  ευαγγελισμένος  (·νοι  <3*νίά) 
III  1  οπι  διότι  ί^)3  |  επιστρέψω  ΚΑ  2  καταξω]  οι  ο'  καταδιώξω  (^"^  | 
κοιλαδαν  Ν*  :  ίΐβπι  1 2  |  κατεδιειλαντο  Κεα  β1  Ρ05ΐε£1  κατεδιειλοι  το  (^)3  3  επινον] 
επιον  Κ*νίύ  (επιν.  Ν1)  4  τι]  +  και  Α^)*  |  Σιδων  Β*>Κς>  |  Γαλιλαια  Β*>ΝΑ(2  ) 
ανταποδίδετε  Β5(νίά>  5  οπι  μου  2°  |  οπι  και  3°  ̂ Λ  |  καλα]  +  μου  Α  | 
εισενεγκατε  Κ0·3  (πιοχ  ιεροδ  εισην.)  \  τους  ναούς]  τονς  θησαυρούς  Α  |  οπι  τους 
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ΙΩΗΛ πι  ιδ 

Ιούδα  και  τούς  νιους  Ιερουσαλήμ  άπεδοσθε  τοις  υ'ιοϊς  τών  Έλλή-  Ρ» 
7  νων,  οπως  εξώσητε  αυτούς  εκ  των  ορίων  αύτών.  7  ιδού  εγώ  εξεγείρω 
αυτούς  εκ.  του  τόπου  ού  άπεδοσθε  αυτούς  εκεί,  και  ανταποδώσω  το 

8  άνταπόδομα  ΰμών  εις  κεφάλας  υμών,  8 και  άποδώσομαι  τους  υίούς 
υμών  και  τας  θυγατέρας  υμών  είς  χείρας  τών  υιών  Ιούδα,  και  άπο- 
δώσονται   αύτούς  είς  αίχμαλωσίαν   είς  έθνος   μακράν   άπεχον,  οτι 

9  Κύριος  έλάλησεν.  9  Κηρύξατε  ταύτα  εν  τοις  εθνεσιν,  αγιά- 
σατε πόλεμον,  εξεγείρατε  τους  μαχητάς,  και  προσαγάγετε  και  άνα- 

ιο  βαίνετε  πάντες  άνδρες  πολεμισταί,  10 συγκάψατε  τα  άροτρα  υμών  είς 
ρομφαίας  και  τά  δρέπανα  υμών  είς  σειρομάστας'  6  αδύνατος  λεγετω 

ιι  οτι  Ισχύω  εγώ.     11  συναθροίζεσθε  και  είσπορεύεσθε  πάντα  τά  έθνη 
ΐ2  κυκλόθεν   και   συνάχθητε  εκεί·    δ   πραύς  έστω  μαχητής.  12εξεγει- 

ρέσθωσαν,  άναβαινέτωσαν  πάντα  τά  εθνη  είς  την  κοιλάδα  Ίωσαφάτ, 

13  διότι  εκεί  καθιώ  του  διακρίναι  πάντα  τά  εθνη  κυκλόθεν.  13έξαπο- 
στείλατε  δρέπανα,  οτι  παρεστηκεν  τρυγητός·  είσπορεύεσθε,  πατείτε, 
διότι  πλήρης  ή  ληνός·   ύπερεκχεντε  τά  ύπολήνια,  οτι  πεπλήθυνται 

ΐ4  τά  κακά  αυτών.     1*ήχοι  εξήχησαν  εν  τή  κοιλάδι  της  δίκης,  οτι  εγγύς 
15  ήμερα  Κυρίου  εν  τη  κοιλάδι  της  δίκης.     15 ο  ήλιος  και  ή  σελήνη  συσκο- 
ι6  τάσουσιν,  και  οι  αστέρες  δύσουσιν  φέγγος  αυτών.     ι66  δε  κύριος  έκ 

Σειών  άνακεκράξεται,  και  εξ  Ιερουσαλήμ  δώσει  φωνήν  αυτού,  και 

σεισθήσεται   6  ουρανός   και  ή   γή'   6  δε  κύριος  φείσεται  του  λαού 
17  αύτού  και  ενισχύσει   τούς  υίούς  Ισραήλ.     17  και  έπιγνώσεσθε  διότι 

εγώ  Κύριος  6  θεος  υμών  ό  κατασκηνών  εν  Σειών,  εν  ορει  άγίω  μου·  και 
εσται   Ιερουσαλήμ  άγια,  και  αλλογενείς  ού  διελεύσονται  δι  αυτής 

ιδ  ούκέτι.  ι8Καί  εσται  εν  τή  ήμερα  εκείνη  άποσταλάξει  τά  ορη 
γλυκασμόν,  και  οι  βοννοϊ  ρνήσονται  γάλα,  και  πάσαι  αί  αφέσεις 

Ιούδα  ρυήσονται  ύδατα,  και  πηγή  εξ  ο'ίκου  Κυρίου  εξελεύσεται  καΧ 

6  αυτών]  ρ  Γ  της  κληρονομιάς  ̂ ε-Μνκΐ)  (πιοχ  ίπιριΌϋ)  7  οπι  και  Κ?  (ϊΤΙΓδ  ΝΑ<3 
Γβροδ)  |  κεφάλας]  οι  ο'  κεφαλήν  <5ιη£  8  οπι  υμων  ι°  Α  |  των  νιων]  οηι 
των  Αφ  9  Οίη  και  1°  ̂ ?  (πιοχ  Γενοο)  Α  10  νμων  ι°]  ημων  ί<* 
(υ μ.  Κ0·3·  ε·5)  |  σειρομαστρας  Β*  (-τας  Βε1>)  |  αδύνατος]  δυνατός  ̂ *(,):ι  (αχίηοΐ  α 
αδυν.  0™%)  |  ισχυωγω  ̂ *  (ισχύω  εγω  $}(ν'ιά)ε)]  ισχυεγω  Α  11  συναχθησετε 
^*  ('Χθητε  £Ϊ.0Λ·  °·^)  12  εξεγειρεσθωσαν]  εγειρεσθωσαν  Α  |  άναβαινετω- 

σαν] ρΓ  και  ΚΑ  |  καθίσω  \  διακρίναι]  διακριθηναι  ̂   13  τρυγητός]  ρΓ 
ο  Α  |  υπερχιτε  £ί*  -χειται  Κ0·3  υπερχειτε  Α  14  κοιλάδι  1°]  κοίλη  &* 
(-λαδι  Κ2·1)  |  οτι]  διοπ  Α  |  ενγυς  Β*  (€77·  Βα1>)  |  ήμερα]  ρΓ  η  ΚΑ  15  φέγ- 

γος] ρτ  το  ̂ ε;ιΑ(2  16  οηι  ο  δε  κύριος... φωνην  αυτού  Κ*  (Ηαο  Κ0·15)  |  Σιων 
Β'^Άί^  |  ανακραξεται  Κ^Αί^  |  οπι  και  σεισθήσεται. .  .η  γη  Κς·5  (ροδίεα 
τενοο)  |  ενισχύσει  (ν  δΐιρ  ιταδ  Β5  επ.  Β*Γογ1°)]  +  κΤ  φ  17  εττιγνωσεσθε] 
γνωσεσθε  Κ0·15  |  διότι]  οτι  Κ°·ι>  |  Σιων  Β1)ΝΑ(^  |  οπι  εν  2°  Α  |  071α]  ρΓ  πολις 
^ο.α?ο.ΐ)?  (Γ11Γ5  Γ38)  ΐ8  α^εσυ  Ν*  {-σευ  Ν1^) 47, 



πι  19 ΙΩΗΛ 

Β  ποτιεΐ  τον   χειμάρρουν  τών   σχοίνων.     19Α'ίγυπτος  εις  άφανισμον  19 
εσται,  και  ή  Ίδουμαία  εις  πεδίον  αφανισμού  εσται  εξ  αδικιών  νιων 

Ίουδα,  άνθ'  ών  εξεχεαν  αίμα  δίκαιον  εν  τγι  γτ}  αυτών.    20 η  δε  Ιουδαία  2α 
εΐί  τον  αιώνα  κατοικηθήσεται,  και  Ιερουσαλήμ  εις  γενεάς  γενεών 

Ζ1κα\  εκζητήσω  το  αΐμα  αυτών  και  ου  μή  αθωώσω,  κα\  Κύριος  κατα-  2ΐ 
σκηνώσει  εν  Σειών. 

&Α(±       18  χβιμαρρουρ]  οι  ο'  χειμαρρον  0™ζ  19  Ιδονμαια]  Ιουδεα  Κ*  (Ιδονμεα 
ϋ.°·Λ  -μαια  Κ0·13)  20  Ιονδβα  ϋ.  \  αιωναν  Κ*  21  εκζητήσω]  εκδικησω 
Α^3  |  αθοωσω  Β*ΝΑς>*  (αθωώσω  Β^ζ)*)  \  Σιων  ΈΡΑΟ* 

δηΐ3δ0Γ  1ωη\  δ  ΒΚΑ(^  ( +  ισχυ$  κυ  παρ  Έβραιοις  β'  ζ)3) 
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Ο  Β  Δ  Ε  I  Ο  Υ 

ι        ΟΡΑΣΙΣ  -Οβριού.  Β 

Τάδε  λε'γει  Κύριος  6  θεός  τή  Ίδουμαία  Άκοήν   ηκουσα  παρά 
Κυρίου,  και  περιοχήν  εις  τά  εθνη  έξαπέστειΧεν  Άνάστητε  κα\  έξανα- 

2  στώμεν  έπ'  αυτήν  εις  πόΧεμον.     2Ιδού  όΧιγοστον  δέδωκά  σε  4ν  τοΙς 
3  εθνεσιν,  ήτιμωμένος  συ  ει  σφόδρα·  3ύπερηφανία  της  καρδίας  σου 
έπήρέν  σε  κατασκηνούντα  εν  ταϊς  όπαϊς  των  πετρών  υψών  κατοικ'ιαν 

4  αυτοί),  λέγων  εν  καρδία  αυτού  Ύίς  με  κατάξει  επ\  την  γήν  ;  Αεάν 
μετεωρισθής  ως  αετός,  κα\  εάν  ανά  μέσον  τών  (ίστρων  θής  νοσσιάν 

5  σου,  εκείθεν  κατάγω  σε,  Χέγει  Κύριος.  5ει  κΧέπται  είσήΧθον  προς 
σε  ή  ΧησταΙ  νυκτός,  που  αν  άπερρίφης;  ουκ  αν  εκΧεψαν  τά  ικανά 
εαυτοϊς;  και  εΐ  τρυγητοί  είσήΧθον  προς  σε,  ουκ  αν  υπεΧίποντο  επι- 

6  φυλλιδαί;  6  πώς  έξηρευνήθη  Ήσαύ  και  κατεΧήμφθη  αύτοΰ  τά  κεκρυμ- 
7  μένα.  7  εως  τών  ορίων  έξαπέστειΧάν  σε·  πάντες  οι  άνδρες  τής  διαθή- 

κης σου  άντέστησάν  σοι,  ήδυνάσθησαν  προς  σέ  Άνδρες  ειρηνικοί  σου, 

8  εθηκαν  ενέδρα  ΰποκάτω  σου,  ουκ  εστίν  σύνεσις  αυτοϊς.  Βέν  εκείνη  τή 
ημέρα,  Χέγει  Κύριος,  άποΧώ  σοφούς  εκ  τής  Ίδουμαίας  κα\  σύνεσιν  έξ 

9  ορούς   Ησαύ·  9 κα\  πτοηθήσονται  οι  μαχηταί  σου  οι  εκ  θαιμάν,  οπως 

ΙηδΟΓ  Οβδειου  ε  Β*  Οβδωυ  ε  Βα  Αβδιου  ε  Νζ)  Αβδειου  ε  Α  1  Οβδιου  «Α^ 
Β13  Αβδιου  ΚΑ(2  |  εξαναστησωμαιν  Κ*  3  υπερηφανια]  ρΓ  η  Κ0··"1  (οπι  η 
Κ0^)  |  κατασκηνουντο%  (ηΐδΐ  ροίίιΐδ  -ντες)  ί\*  -ντα  α  -νταϊ  &ε·5  |  των  πε- 

τρών] ϊη  ω  ι°  ίοτί  Γαδ  αΐΐς  Β?  |  κάρδια]  ρΓ  τη  Λ  4  μετεωρισθη  ̂ * 
(-θης  Ο3-)  |  οπι  εαν  2°  ΚΑ(^*  (ηαο  οπι  ανα  \χί  \'\ά)  \  αστέρων  Ν*  {άστρων 
Κ0·1·)  5  η]  ίηεερ  ε  Χ*  ει  Α  |  απεριφης  ̂   |  εαντοις]  αυτού  (ε  ίπιρίΌΟ 
ροδίεα  Γαδ)  |  υπελιποντο]  νπολιποντο  Χ*  (νπε\.  ̂ °·α'  ε·13)  υπελειποντο  Α(^α 
(νπελειπον  (,)*)  |  επιφυλλίδας]  νποφνλλιδας  Ν*  νποφυλλώα  Κ0·3 Α  6  ε£- 
ηραυνηθη  Α  |  κατελημφθη]  κατελιφθη  Κ  κατελήφθη  |  κεκρυμενα  Κ  7  ο- 
ριων]  +  σου  Α(£*  \  εστίν]  +  σοι  Α  |  αντοις]  ρΓ  εν  Α(^  αυτω  8  λέγει] 
φησιν  0™%  |  απολω]  οι  ο'  απολέσω  (^)Π1£  9  πτοηθήσονται]  οι  ο  ηττηθη- 
σονται  (^"^  |  σου]  σοι  Α*  (σου  Α1)  |  θαιμαν]  θεμαν  Ν<3 45 



ΙΟ ΟΒΔΕΙΟΥ 

Β  έξαρθή  άνθρωπος  εξ  ορούς  Ήσαυ·  10 δια  την  σφαγήν  και  την  άσέβειαν  το 
αδελφοί)   σου  Ίακώ/3  καλύψει  σε  αισχύνη,    και  έξαρθήση   εις  τον 

αιώνα.  "Άφ'  ης  ημέρας  άντίστης  έξ  εναντίας  εν  ήμέραις  αιχμα-  ιι 
λωτευόντων  αλλογενών  δύναμιν  αυτού,  και  αλλότριοι  είσήλθον  εϊς 
πύλας  αυτού  και  έπ\  Ιερουσαλήμ  εβαλον  κλήρους,  και  σύ  ής  ως  εις 

εξ  αυτών.     12 και  μή  έπίδης  ήμέραν  αδελφοί)  σου  εν  ήμέρα  αλλότριων,  ττ. 
και  μή  έπιχαρής  έπ\  τούς  νίούς  Ιούδα  εν  ημέρα  άπωλίας  αυτών,  και 

μή   μεγαλορημονής   εν   ημέρα   θλίψεως·    Ι3μηδέ  είσέλθης  εϊς  πύλας  13 
λαών  εν  ημέρα  πόνων  αυτών,  μηδέ  επίδης  και  σύ  τήν  συναγωγήν 

αυτών   ε'ν  ημέρα  ολέθρου  αυτών,  μηδέ   σννεπιθτ}  επί  τήν  δύναμιν 
αυτών  εν  ήμέρα.  άπωλίας  αυτών  1Αμηδέ  επιστής  έπϊ  τάς  διεκβολάς  14 
αυτού  έξολεθρεύσαι  τούς  άνασωζομένους  αυτού,  μηδέ  σύγκλεισης  τούς 

φεύγοντας  αύτού  έν  ημέρα  θλίψεως.     15  διότι  εγγύς  ήμέρα   Κυρίου  15 
ε'7τι  πάντα  τα  εθνη·  ον  τρόπον  έποίησας,  ούτως  εσται  σοι'  το  άντα- 
πόδομά  σου  άνταποδοθήσεται  εις  κεφαλήν  σου'  16  διότι  ον  τρόπον  ι6 
επιες  επ\  τό  ορος  το  αγιόν  μου,  πίονται  και  καταβήσονται,  και  έσονται 

καθώς  ούχ  υπάρχοντες.  17  Έν  δε  τω  ορει  Σειών  εσται  σωτηρία,  τη 
και  εσται  αγιον'  και  κατακληρονομήσουσιν  ό  οίκος  Ίακώ/3  τούς  κατα- 
κληρονομήσαντας  αύτους.    18 και  εσται  ό  οίκος  Ιακώβ  πύρ,   ό  δε  ι? 
οικοί  Ιωσήφ  φλόξ,  ό  δε  οίκος  Ήσαν  ει$·  καλάμην,  και  έκκαυθήσονται 
είς  αυτούς  καϊ  καταφάγονται  αύτούς,  και  ούκ  εσται  πυροφόρος  τω 

ο'ίκω  Ήσαύ,  διότι  Κύριος  έλάλησεν.     19  και  κατακληρονομήσουσιν  οι  τα 

ΗΑ(2       9  εξαρθή]  οι  ο'  αρθη  10  την  ασεβειαν  {-βιαν  Ν)]ρΓ  δια      |  αδελφοί»] 
τψ  ευ  τον  αδελφον  £νε·3  (ιηοχ  αδελφού  Γενοε)  Α(^*  (αδελφού  ̂ Iη§:)  |  καλύψει] 
ρΓ  και  Νε·3  (ιηοχ  ΐπιρΓΟο)  Αζ)*  |  αιωναν  Ν*  11  αντεστη  ̂ *  |  ημεραις] 
ήμερα  Α(^  |  αυτού  ι°]  αυτών  Ν*  (-του  £\ε·3>  ε·15)  (  7τυλα$]  ρΓ  τα?  Α  |  εβαλον] 
επβαλλον  Ν*  (π  ίΐΉρΓΟΪ»  £\1νίά  λ  ι°  ϊιτιρΓΟΟ  Νε)  |  συ  ης]  νμεις  εστε  ί^)™» 
12  επιδης  (εφ.  0^8^)]  επιδοις  Α  |  απώλεια*  Β3ΐ3Αζ)  |  μεγάλο  ρη  μονής]  μεγα- 
λορημονησης  Ν1  (μεγαρηονησης  Κ*νίά)  Αζ>*  μεγαλορρ.  <33  13  λααν]  λάου 
μου  ̂ε·1)  α  λαου  μου  0™%  λαου  σου  Α  λαου  (^*  (λαων  |  πόνων]  πονηρών  Ν* 
(ηρ  ταδ  εί  ΐαηι  3.η(:εα  ϊπιρΓθΐ>  Ν?)  πόνου  Α^  |  αυτών  ι°,  ι°,  3°5  4°]  αντον  ̂ ε-13  ί 
μηδε  2°]  αητε  ̂ *  μη  (^3νίά  |  οπι  μηδε  συνεπιθη... αυτών  (50)  Β3ΐ3Ν*  (Ιι&Ο 
μηδε  συν.  επι  την  δ.  αντ.  εν  ημ.  απολιας  αυτών  ε  Κ0·3·  ε·13)  |  απώλειας  Α(^  | 
αυτών  5°]  οι  γ  αυτού  Γ)ηι£  14  επιστης]  στης  Α  συνεπιστης  (^)  |  αντου 
Ι°]  αυτών  Νε·3  (ρο-δίεα  πΐΓδ  -του)  Αζ>*  |  εξολεθρευσαι]  ρΐ"  του  Α()*  |  αυτού  2°] 
εξ  αυτών  Κ0·3  (ιώοχ  αυτόν  Γενοε)  αυτών  Α(^  |  συνκλισης  Κ  (συνκ.  είϊαηι 
ς)*νκΐ)  |  φυγοντας  |  αυτόν  3°]  αυτών  Νε·3  (ηιοχ  αυτού  Γενοε)  ε£  αυτών 
Α(2  15  ήμερα]  ρΓ  77  ΝΑ  |  Κυρίου]  ρΓ  του  Α  |  εσται]  εστω  Α  |  αντα- 
ποδωμα,  ανταποδωθ.  Α  16  διότι]  δια  τούτο  Α  |  πιονται]  +  πάντα  τα 
εθνη  οινον  πιονται  Νε·3 Α  +  πιονται  πάντα  τα  εθνη  οινον  17  Σιων 
&Α(±  |  σωτήρια]  ρΓ  η  Κ^Α  18  ο  δε  οίκος  ι°]  και  ο  οικ.  ̂ IΤ1-  |  οηι  ει$  ι° 
Ν  |  εκκαυθησεται  Α^  |  οπι  και  3°  Κ*  Ρ  ̂α  :ι)  I  καταφαγεται  ()  \  πυρ- 

φόρος Ν?Α  |  τω  οικω]  ρΓ  εν  Α<3  |  Ησαυ  2°]  υ  τεδεΓ  Ν1  |  διότι]  οτι  Ν0·13*^3 
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ΟΒΔΕΙΟΥ 

21 £ν  Νάγε/3  το  ορος  το  Ήσαυ,  και  οι  εν  ττ\  ΣεφηΧα  τους  άΧΧοφνΧονς·  Β 
και  κατακΧηρονομήσονσιν  το  ορος  Έφράι/χ  και  το  πεδίον  Σαμάρειας 

2ο  καϊ  ΒενιαμεΙν  καϊ  την  ΓαΧααδεϊτιν.  20  και  της  μετοικεσίας  η  αρχή 
αυτη'  τοϊς  νίοϊς  ΊσραήΧ,  γη  των  Χαναναίων  εως  Σαρεπτων,  καϊ  ή 
μετοικεσία  Ιερουσαλήμ  εως  'Έφράθα·    κΧηρονομήσονσιν  τάς  πόΧεις 

2ΐ  τον  Νάγβ/3.  21  και  άναβήσονται  άνασωζόμενοι  εξ  ορονς  Σειων  τον 
εκδικήσαι  το  ορος  Ήσαύ,  και  εσται  τω  κνρίω  ή  βασιΧεία. 

19  ενα^εβ  Ν*  {εν  Ν.  Κ&Β·  |  Σαφηλα  ζ)11^  |  Σαμαριας  Κ  |  Βενιαμειν  ̂   |  ΚΑζ> 
Ταλααδιτιν  Α(^Ά  20  μετοικησιας,  -κησια        |  Χανανεων  ^  |  εως  ι°\ 
ρΓ  και  ζ)*  |  Σαρεφθων  ζ)*  |  Εφραθα]  Σφραθα  <3*η'5>  Γοη  1  Σαφαραδ  ζ)*  | 
κΧηρονομήσονσιν]  ρχ  και  £ί€·Ά  (ΊναρχοΙ)  κ  Κ0·13)  Α(^)  |  πολύ  Κ*  (-λευ  ̂ ζ0·13) 
21  άνασωζόμενοι]  άνδρες  σεσωσμενοι  Α  άνδρες  εσωομενοι  (δΐο)  (^*  (α^ασω^. 
ζ)*)  |  Σιω»/  Β^Αζ)  |  βασιλιά  Ν*  (-λεία  Κε·*>) 

διιΙ^δΟΓ  Οβδειου  ε  Β*  (Οβδιον  Β^)  Αβδειον  ε  Κ  Αβδιον  ε  Α  Αβδαιου  ε  (1 
(  +  δονλευων  κω  παρ  Εβραίου  δ' 

4  7 



I  Ω  Ν  Α  Σ 

Β       ΚΑΙ  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς  Ίωνάν  τον  του  ̂ Αμαθεί  Χεγων,  ι  I 
^Ανάστηθι  και   πορεύθητι  είς  Νινευή  την  πάλιν  την  μεγάΧην  και  ι 
κήρυξον  εν  αυτη,  οτι  άνεβη  η  κραυγή  της  κακίας  αυτής  προς  με.    3  και  3 

ανέστη  'ΐωνάς  του  φυγείν   εις   θαρσεϊς  εκ  προσώπου  Κυρίου,  και 
κατεβη  εις  \όππην'  κα\  ευρεν  πΧοϊον  βαδίζον  είς  θαρσείς,  κα\  εδωκεν 
το  ναυΧον  αύτου  καϊ  ενεβη  είς  αυτο  του  πΧευσαι  μετ  αυτών  εις  θαρσείς 

εκ  προσώπου  Κυρίου.  4  Και  Κύριος  εξήγειρεν  πνεύμα  επί  την  4 
θάΧασσαν,  και  εγενετο  κΧύδων  μέγας  εν  τί]  θαΧάσση,  κα\  το  πΧοϊον 
εκινδύνευεν  συντριβηναι.    5 και  εφοβηθησαν  οι  ναυτικοί  και  άνεβόησαν  5 
έκαστος  προς  τον  θεον  αυτού,  και  εκβοΧην  εποιησαντο  τών  σκευών 

τών  εν  τω  πΧοίω  εϊς  την  ΘάΧασσαν,  του  κουφισθηναι  άπ'  αύτών' 
^Ιωνάς  δε  κατεβη  είς  την  κοιΧην  του  πΧοίου,  και  έκάθευδεν  και  ερεγχεν. 
6 και  προσηΧθεν  προς  αυτόν  6  πρωρεύς  και  είπεν  αύτω  Τι  σύ  ρεγχεις;  6 
ανάστα  και  επικαΧοϋ  τον  θεόν  σου,  οπως  διασώση  ό  θεος  ημάς  και 

μη  άποΧώμεθα.     7 και  είπεν  έκαστος  προς  τον  πΧησίον  αυτού  Αεΰτε  η 
βάΧωμεν  κΧηρους  και  επιγνώμεν  τίνος  ένεκεν  η  κακία  αυτη  εστίν  εν 

ημιν.     και  εβαΧον  κΧηρους,  και  επεσεν  ό  κΧηρος  επί  Ίωνάν.    8 και  8 
• 

^       ΙηδΟΓ  Ιωνατ  <τ  ΒΚΑί^  I  1  Αμαθι  Α^  2  πορευθητι  Β3Ϊ3 
(-ρευθυτητι  Β*)]  πορευου  Α  |  Νινευη]  ρΓ  τψ  Α  \  κραυη  #*  (-γη  Χε·3) 
3  φυγείν}  υγ  Γ050Γ  ̂ χ  (φοιιν  ̂ *νΐ£ΐ)  |  εκ  ΐ°]  απο  ς\Α  \  Ιοππην]  Ιππην 
(Ιθ7Γ7Γ.  Κε·α)  |  οπι  και  εδωκεν ...ευ  θαρ<χευ  (30)  ̂ *  (Ιιαβ  Κ0·3)  |  μετ  αντων  ευ 
θαρσευ]  ευ  θ.  μετ  αυτών  Α  \  θαρσις  (3°)  ̂ ε·δ  4  επι]  ευ  Κ0·*1  ε1)  Α(^  | 
εκινδυνευσεν]  εκινδυνευε  |  συντριβηναι]  του  διαλυθηναι  Κ0·13  (ροδίβα  συντρ.) 
Α  5  ανεβοησαν]  εβοων  Α  ανεβοων  ̂ ε·*>(^)  |  αυτού]  αυτών  Α^*  (-των 
0*)  |  ερεγκε  ̂ 3·  6  πρωρευς]  οι  γ'  κυβερνήτης  (^"^  |  αυτω]  προ$  αυτόν 
Α  |  ρεγχει$  (ρεγκ.  ̂ Ε)]  ρ^γχει  Κ*  {-γχεις  Κ0-*» ε>ι>)  |  ανάστα]  αναστηθι 
#ο.\>  ο*  |  οιη  και  ς)  |  07Γω5]  α7Γω5  Α  ζ)*  (εττω?  (1*)  |  διασώσει  ς)*™ΐ  |  νμα<>] 
ρΓ  τ;  ̂  |  μη]  ρΓ  ου  ̂ ^ε·^Α^:1  7  ειπεν]  είπαν      |  επιγνώμεν]  επιγνωσο- 
μεν  Κ*  (-γνωμεν  Νε·3·  ε>1))  |  αυτη  εστίν]  η  ε  ΓεδΟΓ  Κ1  |  εν  ημιν]  εφ  ημάς 
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ΙΩΝΑΣ 

είπον  προς  αυτόν  *  Απάγγειλαν  ημιν  τις  σου  η  Εργασία  εστίν,  και  Β 
9  πόθεν  ερχη,  και  εκ  ποίας  χώρας  και  εκ  ποίου  Χαού  ει  σύ;9κα\  είπεν 
προς  αυτούς  ΑούΧος  Κυρίου  εγώ  ειμι,  κ  αϊ  τον  κύριον  θεον  του  ουρανού 

ίο  εγώ  σέβομαι,  ος  εποίησαν  την  θάΧασσαν  κα\  την  ζηράν.  10 και  εφο- 
βηθησαν οί  άνδρες  φόβον  μεγαν  και  είπαν  προς  αυτόν  Τι  τούτο  εποί- 

ησας;  διότι  έγνωσαν  οι  άνδρες  οτι  εκ  προσώπου  Κυρίου  ην  φεύγων, 

ιι  οτι  άπηγγειλεν  αύτοϊς.  11  και  είπαν  προς  αυτόν  Τι  σοι  ποιήσομεν,  και 
κοπάσει  η  θάλασσα  άφ^  ημών;  οτι  η  θάΧασσα  επορεύετο  και  εξηγειρεν 

ΐ2  μάΧΧον  κλύδωνα.  12 και  είπεν  Ίωνάς  προς  αυτούς  "Αρατε  με  και 
εμβάΧετε  με  εϊς  την  ΘάΧασσαν,  και  κοπάσει  η  ΘάΧασσα  αφ'  υμών 
διότι  εγνωκα  εγώ  οτι  δι  εμε  ό  κΧύδων  ό  μέγας  ούτος  έφ'  υμάς  εστίν. 

ΐ3  13 και  παρεβιάζοντο  οι  άνδρες  τού  επιστρεψαι  προς  την  γην,  και  ουκ  η- 
δύναντο,  οτι  η  ΘάΧασσα  επορεύετο  και  έξηγείρετο  μάΧΧον  επ'  αυτούς. 

14  14 και  άνεβόησαν  προς  Κύριον  και  είπαν  Μηδαμώς,  Κύριε'  μη  άπολώ- 
μεθα  ένεκεν  της  ψυχής  τού  άνθρώπου  τούτου,  και  μη  δώς  εφ'  ημάς 

ι$  αιμα  δίκαιον,  διότι  σύ,  Κύριε,  ον  τρόπον  εβούΧου  πεποίηκας.  15  και 
εΧαβον  τον  Ίωνάν  και  εξέβαΧον  αυτόν  εις  την  ΘάΧασσαν,  και  εστη  η 

ιό  ΘάΧασσα  εκ  τού   σάΧου  αύτης.     16 και  εφοβηθησαν  οι  άνδρες  φόβω 
μεγάΧω  τον  κύριον,  και  εθυσαν  θυσίας  τώ  κυρίω  και  εϋξαντο  εύχάς. 

ι        τΚα\  προσέταξεν  Κύριος  κητει  μεγάΧω  καταπιείν  τον  Ίωνάν'  και 
ην  ,1ωνάς  εν  ττ)  κοιλία  τού  κήτους  τρεις  ημέρας  και  τρεις  νύκτας. 

2  2 και  προσηυξατο  Ιωνάς  προς  Κυριον  τον  θεόν  αυτού  εκ  της  κοιλίας 
3  τού  κήτους,  3  και  είπεν 

8  ειπον]  είπαν  Κ Α(^  |  απαγγειλον]  +  δη  0™Β  |  ημιν]  +  τίνος  ένεκεν  η  κακία  &Α(ϊ 
αντη  εστίν  εν  ημιν  Α^  |  ερχη]  +  κ  που  πορεύει  Κ^  +  και  που  πορευη  0™%  \ 
ει  συ]  συ  ει  9  ειμι  εγω  Ν*  (εγω  ειμί  Κε  πιοχ  ειμι  εγω  Γ6νοο)  | 
τον  κυριον  θεον]  κν  τον  θν       |  σέβομαι]  φοβούμαι  ̂ ε<ι>  10  φοβω 
μεγαλω  &ί<=·Μνκΐ)  (πιοχ  φοβον  μεγαν  τονοο)  |  φευων  Ν*  (φενγων  &-Λ) 
11  ποιησωαεν  ΧΑ  |  επορυετο  Χ0·15  επωρυετο  Α(^*  :  ίΐεηα  1 3  12  αυτούς] 
αυτο  (2*νί(1  |  εμβαλετε]  εν  βάλατε  Κ  \  οτη  με  ι°  Α(^3  |  οτι]  διότι  Ν*  (οτι 
Χε1))  |  κλυδων]  γ  ρΓΟ  κ  ίηοορ  Κ*  (κλ.  Χ1)  13  καιπερ  εβιαξοντο  Β*νιά  (και 
παρεβιαξ.  Β3·5)  |  προς]  θ'σ'  εις  0™%  \  εδυναντο  Α  |  εηγειρετο  Κ*  (*ξηγ.  Ν1  ε·3) 
14  προς  Κυριον  και  είπαν  μηδαμως  δυρ  Γαδ  61  ίη  πι§[  Α3  |  Κυριον]  ρΓ  τον  Μ* 
(οπι  τον  Χε  ΐ5)  |  οπι  μη  απολωμεθα.,.συ  Κύριε  Κ*  (Ηαυ  Κε·3)  |  απολοιμεθα  Κε·3 
(απολωμ.  Ν0·13)  |  διότι]  οτι  Α^*  (διότι  0™%)  |  συ]  σου  Νε·3  |  βεβουλου  Ν* 
(ε/3.  Ν?)  15  εξεβαλον]  εβαλον  Χ*ε  ΐ5  ενεβαλον  Νε·3Α  |  σαλους  Α  Γ)*  (-λου  (>) 
16  εφοβηθησαν]  ϊηεορ  ερ  Ν*  |  θυσιαν  Α(^*  (-ας  (^3)  |  οπι  κυρίω  X*  (δΐιρεΓδΟΓ 
κω        |  ηυξαντο  Ν1  (ηξ.  Ν*)  Αζ>  II  1  κ^τα]  τητει  Ν*  (κητι  Νε·3·  ε·*>)  | 
καταπιεί]  και  κατεπιεν  Ν*  (καταπ.  Κε·3·  ε1))  |  τον  Ιωναν]  οιώ  τον  Ν?  2  τον 
θεον]  οπι  τον  Κε·3  (ιιΐΓδ  Γαδ)  (,)  2 — 3  οηι  αυτού  εκ  της  κοιλίας ..  .Κυριον  τον 
θεον  (2°)  Χ*  (ηαο  χΐε·3^),  2  τον  θεον]  οπι  τον  3  ειπεν]  +  ως  0™ζ 
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ΤΙ  4  ΙΩΝΑΣ 

Έβόησα  εν  θλίψει  μου  προς  Κύριον  τον  θεόν  μου,  και  εισή- 
κουσεν  μου. 

εκ  κοιλίας  αδου  κραυγής  μου  ηκουσας  φωνής  μου· 
Αάπερριψάς  με  εις  βάθη  καρδίας  θαλάσσης,  4 

και  ποταμοί  με  εκύκλωσαν, 

πάντες   οι   μετεωρισμοί   σου   και  τά    κύματα   σου  67τ'  εμε 
διήλθον. 

5  και  εγώ  είπα  Άπώσμαι  εξ  οφθαλμών  σου'  5 
άρα    π ροσθησω   του    επιβλεψαι   προς  τον  λαόν  τον  αγιόν σου; 

6περιεχύθη  ύδωρ  μοι  εως  ψυχής,  6 
άβυσσος  εκύκλωσεν  με  εσχάτη, 

εδυ  ή  κεφαλή  μου  εις  σχισμάς  ορέων, 

7 κατεβην  εις  γην  ης  οι  μοχλοί  αυτής  κάτοχοι  αιώνιοι"  η 
και  άναβήτω  φθορά  ζωής  μου,  Κύριε  ό  θεός  μου, 

δ εν    τώ    εκλιπεΐν    άπ'    εμού    την    ψνχήν    μου  του   κυρίου  8 
εμνήσθην, 

καϊ  ελθοι  προς  σε  ή  ευχή  μου  εις  ναον  αγιόν  σου. 
9  φυλασσόμενοι  μάταια  και  ψευδή  9 

έλεος  αυτών  εγκατέλιπον. 

10  εγώ  δε  μετά  φωνής  αινεσεως  και  εξομολογήσεως  θύσω  σοι,  κ 
οσα  ηνξάμην  αποδώσω  σοι  σωτηρίου  τω  κυρίω. 

"Και  προσετάγη  τω  κήτει,  και  εξέβαλεν  τον  *1ωνάν  επ\  την  ξηράν.  ιι 
χΚαι  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  Ίωνάν  εκ  δευτέρου  λέγων  ι 

3  *  Αν  άστη  θ  ι  πορεύθητι  εϊς  Νινευή  την  πόλιν  την  μεγάλην,  και  κήρυξον  2 
εν  αυτί}  κατά  το  κήρυγμα  το  έμπροσθεν  6  εγώ  ελάλησα  προς  σε. 
3  και  ανέστη  Ίωνάς  και  επορεύθη  εις  Νινευή,  καθά  ελάλησεν  Κύριος·  3 
ή  δέ  Νινευή  ην  πόλις  μεγάλη  τώ  θεώ,  ώσεϊ  πορείας  οδού  ημερών  τριών. 

ί*Α(3       3  εβοησα]  ρΓ  ωδη  Α  |  κραυης        {·γψ  Κ0·3)  4  απεριψας  | 
με  ι°]  μες  (δίε)  ̂   |  οπι  σου  ι°  ̂ *  (ΙιαΙ)  01ιη«)  5  και  εγω]  καγω  Α  |  εττι- 
βλεψαι]  επίστρεψε  Ν*  (επίβλεψε  -ψαι  Κε·3·  |  τον  λαον  Β*5]  τον  ναον 
Β3*5  Ν  ναον  Α<5  6  νδωρ  μοι  (μου  ί<*  μοι  ̂ λ)]  μοι  νδωρ  Α^  |  ψυχης]  +  μου 
ς)Μιη£)νίά  |  €ίσχΐσμα$       (€15  σχ.  Κ0·13)  7  φθορά  ζωής]  εκ  φθοράς  ζωής 
#ο.ο  (νίά)  ζΚ  φ0Ορας  η  ζωη         |  Κύριε]  ρΓ  προς  σε  δ^·0  (ν'ά)  8  εκλειπειν 
Α<5  |  απ  εμον  την  ψυχην  μου]  την  ψ.  μου  απ  εμου  Α(£  |  ευχη]  προσευχή 
#ο.ϊ>Α(£        9  βλεοί'  &0·3  (πΐοχ  ελεοϊ  Γενοε)      ]  εγκατελειπον  Α(^*  (-λιπον 
10  αινεσως  Β*  (-σεως  Β3Ϊ))  |  και]  ε  ρΓΟ  κ  ίηεερ  Β*  |  σοι  σωτήριου]  εις  σωτηριον 
μου  Κ^ηοηο^ί^  |  τω  κυριω]  ρΓ  ω  Ν*  (οιτι  ω  Κ1ε·3)  ρΓ  τω         (ρεΓ  ίηοιιι) 
11  προσετάγη]  +  απο  κϋ  Ν0·5  (ροδίεα  ΓΟ,δ)  III  2  πορεύθητι]  ρΓ  και  Νε·3 
(ροδίεα  ταδ)  Α<3  |  Ήιρςυψ  8          3  καθώς  Α(±*  [καθα  ί^3)  |  ποριάς  ΚΑ 
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ΙΩΝΑΣ  IV  5 

4  4  και  ήρξατο  Ίωνάς  του  είσεΧθειν  εις  την  πόΧιν  ώσεϊ  πορείαν  ημέρας  Β 
μιας,  και  εκηρυξεν  και  βΐ7Γ€ΐ/*Επ  τρίίί  ημέραι  και  Νινβυί)  καταστρα- 

5  φησεται.  5 και  ενεπίστευσαν  οί  άνδρα  Νινενη  τω  θεω,  και  έκηρνζαν 
νηστίαν,  και  ένεδύσαντο  σάκκονς  άπο  μεγάΧον   αυτών  εως  μικρόν 

6  αντών.  6και  ηγγισεν  ό  Χόγος  προς  τον  βασιΧέα  της  Νινενή'  και 
έξανέστη  άπο  τον  θρόνου  αντον,  και  περιείΧατο  την  στοΧην  αντον 

η  αφ'  έαντον  και  περιεβάΧετο  σάκκον,  καϊ  έκάθισεν  ε  τη  σποδοί.  7  και 
εκηρύχθη  και  έρρέθη  εν  τη  Νινενή  παρά  του  βασιλέως  και  παρά  τών 
μεγιστάνων  αντον  λέγων  Οί  άνθρωποι  και  τά  κτήνη  και  οί  βόερ  και 
τα  πρόβατα  μη  γενσάσθωσαν  μηδέν  μηδέ   νεμέσθωσαν  μηδέ  νδωρ 

8  πιέτωσαν.  8και  περιεβάΧοντο  σάκκονς  οι  άνθρωποι  και  τά  κτήνη, 
και  άνεβόησαν  προς  τον  θεόν  εκτενώς·  και  άπέστρεψαν  έκαστος  άπο 
της  όδον  αντον  της  πονηράς  και  από        άδικίας  της  εν  χερσ\ν  αντών, 

9  Χέγοντες  9Τίς  οίδεν  ει  μετανοήσει  ό  θεος  και  άποστ ρέψει  εξ  οργής 
ίο  θνμον  αντον,  και  ον  μη  άποΧώμεθα;   10  και   είδεν   ό  θεος  τά  εργα 

αντών,  οτι  άπέστρεψαν  άπο  τών  οδών  αντών  τών   πονηρών  και 
μετενόησεν  ό  θεος  επ\  τη  κακία  η  εΧάΧησεν  τον  ποιησαι  αύτοίς,  και 

IV   ι  ουκ  έποίησεν.  τΚαι  εΧυπηθη  Ίωνάς  Χνπην  μεγάΧην,  και  σννε- 
2  χυθη'  2  και  προσεύξατο  προς  Κυριον  και  είπεν  ΤΩ  Κύριε,  ονχ  οΰτοι 
οι  λόγοι  μον,  ετι  οντος  μου  εν  τη  γη  μον ;  διά  τοντο  προέφθασα 
του  φνγείν  εις  θαρσείς,  διότι  εγνων  οτι  σν  έΧεημων  και  οικτίρμων, 

3  μακρόθνμος  και  ττολυβλβοί  και  μετανοών  επ\  ταίς  κακίαις.  3 και  ννν, 

δέσποτα  Κύριε,  Χάβε  την  ψυχην  μου  απ*  έμοΰ,  οτι  καΧόν  το  άποθανείν 
4  με  η  ζην  με.     4 και  είπεν  Κύριος  προς  Ίωνάν  Εί  σφόδρα  ΧεΧύπησαι 
5  συ;    5και  έξήΧθεν  Ίωνάς  εκ  της  πόΧεως,  και  έκάθισεν  άπέναντι  της 

4  εισελθειν]  εισπορευεσθαι  Κ^Αί^  |  πορειαν  (-ριαν  Ν)]  ποριάς  Α(^)*  (πορειαν  &Α(.) 
^;ι)  +  οδού  Α^  |  ημέρας]  μέρας  Ν*  {ημ.  Ν1?ε·3)  |  εκηρνξω  ί£*  (-ξεν  Κ1)  |  τρεις]  οι 
Χ'  τεσσερακοντα  Γ^)111^        5  ενεπίστευσαν]  εττιστευσαν  ^ς·3  |  νηστειαν  Βη1,Α(^)  | 
και  3°]  αι  ̂ *  (και  Κ0·3)  |  μικρού  αυτών  (ονα  αντ.  Α(^)*  ΗαΙ)  (,)111^)  εως  μεγάλου 
αυτών        (ροδίεα  μεγ.  αυτ.  εως  μικρ.  αυτ.  Γβνοε)  Α(^  6  Χογος]  λαο$ 
Κ0·5  (ηιοχ  λόγος  Γβνοο)  |  βασια  Κ*  (βασιλέα  1&·Λ)  \  Νινευης  Ν*  (5  ίηψίΌΐ) 
Ν0·3  ροδίεα  Γ3δ)  |  περιειλετο  ζ)3^)  7  ερρεθη  (ερ(θη  Ν*)]  ερρηθη  Β35  ζ)3  | 
παρα  των  μεγιστάνων  αυτού]  πάντων  μεγ.  αυτω  ̂ €·3·  ̂   |  γευεσθωσαν  £\* 
(γευσασθ.  Κε  α·  ε·5)  Α  |  μτ^6"  Α  |  νεμεσθωσαν]  +  μηδέν  Κ*  (οιη  μηδ^ν  Κ0·15)  | 
πινετωσαν  Κ  8  ανεστρεψαν  Κ0·15^*  απεστρεψ^ν  Λ  α'0'  επέστρεψαν  ̂ Π1&  | 
ποι^ραϊ]  7το  81ΐρ  Γαδ  δε<:[  Γ&3  ρΐ  ΗίΙ  Α3  10  οιδβ  ̂ '?ε·»  (οιδες  &*νϊ<1)  |  μ6τα. 
νοιησει  ̂ *  (-νοησ.  (Ξ)*)  \  τη  κακία  η]  τα  κακα  α  Α  |  αυτού]  αυτοί  Κ*  (-τοΐ5 
Ν0·3)  IV  2  προσηυξατο  Β6  61  Γογ1  0  ̂ ίΑ^  |  ω]  +  (?)  ωδη        ™<ι  ωδη  οβΓίε 
0*  |  /αου  ι°]  +  ου5  ελαλησα  Α  |  67«/ωΐ']  +  €7ω  ί^0·3  (ηιοχ  ηηρίΌΐ))  |  συ]  +  θς(}  ' 
οικτειρμων  Χ^Αί^*  {-κτιρμ.  ̂ 'ι)  3  η]  ει  Βί<*  (τ?  ̂ε·5)  ρΓ  μάλλον  $,£·Ά 
(μ.  ροδίεα  ταδ)  |  οηη  με  2°  ̂ ^^·ι,Α^*V^^I  (ΗαΙί  ̂ ,,1ίί)  4  σφοδρά]  +  συ  Ν* 
(ΐηιρΓοΙ)  6<°·3  ρο8ΐ6&  ταδ) 
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ΙΩΝΑΣ 

Β  πόλεως·  και  (ποίησαν  εαντώ  εκεί  σκηνήν  και  εκάθητο  ύποκάτω  αυτής 
εν  σκιά,  εως  ον  άπίδη  τί  εσται  τη  πόλει.    6και  προσεταξεν  Κύριος  6 
ό  θεός  κολοκύνθη,  και  άνεβη  νπερ  κεφαλής  τον  Ίωνά  τον  είναι  σκιάν 
υπεράνω  της   κεφαλής  αντον,  τον   σκιάζειν  αντώ  από  των  κακών 
αντον'  κα\  (χάρη  Ίωνάς  επ\   τη   κολοκύνθη   χαράν  μεγαλην.     7  και  η 
προσεταζεν  6  θεός  σκώληκι  εωθινη  τη  επαύριον,  και  επάταξεν  την 

κολόκννθαν,  και  άπεξηράνθη.    8 και  εγενετο  αμα  τώ  άνατεϊλαι  τον  8 
ηλιον  και  προσεταξεν  6  θεός   πνεύματι   κανσωνος  σννκαίοντι,  και 

επάταζεν  6  ήλιος  επϊ  την  κεφαλήν  Ίωνα·   και  ώλιγοψύχησεν  και 
άπελεγετο  την  ψνχήν  αντον,  και  είπεν  Καλόν  μοι  άποθανεϊν  με  ή 
ζην.    9  και  είπεν  ό  Θε6ς  προς  Ίωνάν  Ει  σφόδρα  λελύπησαι  σν  επ\  9 
τη  κολοκύνθη  ;  και  είπεν  Σφόδρα  ΧεΧνπημαι  εγώ  εως  θάνατον.     Ι0και  ίο 
είπεν  Κύριος  Σν  εφε'ισω  νπερ  τής  κοΧοκύνθης,  νπερ  ης  ονκ  εκακο- 
πάθησας  επ   αυτήν,  και  ονκ  έξέθρεψας  αντήν,  ή  εγενήθη  νπό  ννκτα 

και  νπο  νύκτα  άπώΧετο.     11  εγω  δε  ον  φείσομαι  νπερ   Νινενή  τής  ιι 
πόΧεως   τής   μεγάλης,   εν  η  κατοικονσιν   πΧείονς   δώδεκα  μνριάδες 
ανθρώπων,  οιτινες  ονκ  έγνωσαν  δεξιάν  αυτών  ή  άριστεράν  αυτών, 
και  κτήνη  πολλά ; 

5  εκει  σκηνην  εαυτω  Α  |  οπι  ου  ̂   |  αφειδη  Α  |  τη  πολβι]  ρΓ  εν  Ν  6  κο- 
Χοκννθη 1)ίδ]  κολοκυντη  Α(±*  {-νθη  0*)  \  του  είναι]  οπι  του  Α(±  |  σκιάν]  ρτ 

ευ  Κε·Ε  (ηαοχ  Γα$)  |  αυτού  2°]  αυτών  Κ*  (-του  Νε·3·  ε·Β)  7  ο  θεος]  ων 
Ν*  ρΓ  κς  Α^  |  σκωλ^κι]  ρΓ  σ  Ν*  (\χηρχο\>  Ν1)  |  κόλοκυνταν  Α  8  ο  θεοί] 
ρΓ  κ?  Α(^)  |  σνγκαιοντι  Β13  |  ολιγοψνχησεν  Κ  |  οπι  μοι  (^*  (ηαΐ)  (^ε)  | 
αποθανειν]  ρΓ  το  ̂ <^·15Α^  |  οπχ  με  Κ  |  ζην]  +  με  Κε·3(2  9  ο  θεος] 
ρΓ  κς  Κ^Α  |  κολοκυντη  ΑΟ3-  10  κολοκνντης  Α^)3  |  επ  αντην]  επ  αυτής 
Κ*  (επ  αυτήν  ̂ ο·»(νίά))  Α  ει$  αντην  ̂ ί^·ι)^&  |  και  ουκ]  ουδε  Κε1>  |  νπο  νύκτα 
εγενηθη  Α(^)  11  οπι  της  μεγάλης  Α  \  κατοικονσιν]  +  εν  αντη  <3ιη£  | 
πλειονς]  πλιον  Ν*  (πλιονς  ̂ ·Ά)  +  η  Νε·3<3  [  η  2°]  ονδε  Α 

διΛεοΓ  Ιωνας  5~  ΒΚζ>  Ιωνας  προφήτης  ξ"  Α 
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Ν  ΑΟ  ΥΜ 

I   ι       ΛΗΜΜΑ  Νινευή,  βιβλίον  οράσεως  Ναού/χ  τον  Έλκεσαίου.  Β 

2  2  θεός  ζηλωτής  και  εκδικών  Κύριος  μετά  θυμοί),  εκδικών  Κύριος 
τους  ύπεναντίους  αύτοΰ,   και   εζαίρων   αύτός   τους    εχθρούς  αυτού. 

3  3Κύριος  μακρόθυμος,  και  μεγάλη  η  ισχύς  αυτού,  και  άθώον  ουκ  αθω- 
ώσει  Κύριος·   εν   συντέλεια   και  εν  σννσεισμω  η   όδος  αύτού,  και 

4  νεφέλαι  κονιορτός  ποδών  αύτού'  4 απειλών  θαλασσή  και  ξηραίνων 
αύτην,  και  πάντας  τούς  ποταμούς  εξερημών.    ολιγώθη  η  Βασανϊτις 

5  και  6  Κάρμηλος,  και  τα  εξανθούντα  τού  Αιβάνου  εξέλιπεν  5τά  ορη 

εσείσθησαν  απ*  αύτού,  και  οι  βουνοι  εσαλεύθησαν  και  ανεστάλη  η 
γη  άπο  προσώπου  αύτού  η  σύμπασα,  και  πάντες  οι  κατοικούντες 

6  εν  αύτη.  6 άπο  προσώπου  οργής  αύτού  τις  ύποστησεται;  και  τις 
άντιστησεται  εν  οργή  θυμού  αυτού  ;  6  θυμός  αύτού  τήκει  αρχάς,  και 

7  α'ι  πετραι  διεθρύβησαν  απ'  αύτού.  7 χρηστός  Κύριος  τοις  ύπομενουσιν 
αύτόν  εν  ήμερα  θλίψεως,  και  γινώσκων  τούς  εύλαβουμενους  αύτόν. 

8  8και  εν  κατακλυσμω  πορείας  συντελειαν  ποιησεται,  τούς  επεγειρο- 
9  μένους  και  τούς  εχθρούς  αύτού  διώκεται  σκότος.  9τί  λογίζεσθε  επι 

τον  κνριον ;   συντελειαν  αυτός  ποιησεται,  ούκ  εκδικήσει  δ\ς  ε'πι  το 
ίο  αύτό  εν  θλίψει"  10 δη  εως  θεμελίου  αύτού  χερσωθήσεται,  και  ως  σμϊλαξ 
ιι  περιπλεκομενη  βρωθήσεται,  και  ως  καλάμη   ξηρασίας  μεστή.     11  εκ 

ΙηδΟΓ  Ναουμ  ξ  ΒΚΑξ)  I  1  Ελκαισεου  Ν*  Ελκεσεου  2  Κυ-  ΚΑί} 
ριος  ι°]  +  εκδικων  Β3*3  |  εκδικων  2°]  ρτ  και  &$ε·3  |  οιώ  Κύριος  2°  ()  3  αθωον] 
αθοων  ^Αξ)3  αθοον  ̂ *  |  αθοωσει  Β*ΝΑ(2*  (αθωωσ.  Β^ζ)3)  |  συντελια 
ςϊ*  (-λεια  |  σνσσεισμω  Β^Νζ)3  4  ωλιγωθη  ΒηΝ*  (ολιγ.  Κ0·3·0·1») 
Α  |  τα  εξανθουντα]  ρΓ  πάντα  ̂ ε1)  |  εξελειπεν  Α^  5  απ]  υπ  (±*  \  οιώ 
και  οι  βουνοι  εσαλεύθησαν  και  α  Κ*  (Ηαβ  Κ1?3ί  ραΓίϊΐΏ  Γ650Γ  ρα.Π:ϊΐΏ  ΐηδΐ 
^ε·(:)  (  ανεστάλη]  ανέστη  Ο.0-^  (ανεσταλ.  τανοο  |  συνπασα  ΚΑ  6  οιώ 
οργής  ζ)*™!  (ΗαΙ)  <33 8  ποριάς  Ν  |  συντελιαν  Ν*  (-λειαν 
ϊΐβΐΏ  9       ®  ΟΙΏ  Τί  ̂ *  (δαρεΓδΟΓ  <33)  |  ποιησεται]  ποιήσει  Κ0·1*        9 — 10  οιώ 
ουκ  εκδικησει... χερσωθήσεται  Κ*  (ηαο  Κ0·3·  (:·1))  10  α  ι/του]  αυτής  ̂ ε·».  ε·ΐ> 
αυτών  Α  |  χερσωθησονται  Α  |  ωσμιλας  Κ*  (ως  σμιλαξ  Κ(;·1))  ωσμιλαξ  Α 11  εκ  σου]  ί£  ου  Κ 
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I  12 ΝΑΟΥΜ 

Β  σον  εξεΧεύσεται  Χογισμός  κατά  τον   κνρίον   πονηρά,  βονΧενόμενος 

εναντία*    12τάδε  \4γ€ΐ  Κύριος  κατάρχων  νδάτων  ποΧΧών  Και  όντως  ΐ2 
διασταΧησονται,  και  η  ακοή  σον  ονκ  ενακονσθησεται  ετι.     13  και  ννν  13 
σνντρίψω  την  ράβδον  αντον  από  σον,  και  τονς  δεσμούς  διαρηξω' 
14 και  εντεΧεΧται  νπερ  σον  Κνριος,  ον  σπαρησεται  εκ  τον  ονόματος  14 
σον  ετι·  εξ  οίκον  θεον  σον  εξοΧεθρεύσω  τα  γλνπτά,  και  χωνεντά 
θησομαι  ταφην  σον  οτι  ταχείς.     15 ιδού  επ\  τα.  ορη  οι  πόδες  εναγ-  15  (ι) 
γεΧιζομενον  και  άπαγγέΧΧοντος  ειρηνην  εόρταζε,  Ιούδα,  τά$·  εορ- 
τάς  σον,  άπόδος  τάς  ενχάς  σον,  διότι  οι)  μη  προσθησωσιν  ετι  τον 
διεΧθειν  δια.  σον  εϊς  παλαίωσιν. 

τΣνντετεΧεσται,    εξηρται·   2άνεβη   εμφνσών    εις   πρόσωπον   σον,  * 
εξαιρούμενος    εκ    ΘΧίψεως.      σκόπενσον    όδόν,    κράτησον  όσφύος, 

ανδρισαι  τη  Ισχνι  σφόδρα·  3 διότι  άπεστρεψεν   Κνριος  την   νβριν  3 
Ιακώβ   καθώς  νβριν   τον   Ισραήλ,   διότι   εκτινάσσοντες  εξετίναξαν 
αντονς  και  τα.  κλήματα  αντών  διεφθειραν.    *οπΧα  δνναστείας  αντών  \ 

εξ  ανθρώπων,  άνδρας  δννατονς  εμπαίζοντας  εν  πνρί·  αι  ην'ιαι  τών 
αρμάτων  αντών  εν  ήμερα  ετοιμασίας  αντον,  και  οι   ιππείς  θορνβη- 
θησονται  5εν  ταϊς  όδοΓϊ,  και  σνγχνθησονται  τα.  άρματα  και  σννπΧακη-  ζ 
σονται  εν  ταις  πΧατείαις·  η  ορασις  αντών  ως  Χαμπάδες  πυρός  και 
ώς  άστραπαϊ  διατρεχονσαι.    6και  μνησθησονται  οι  μεγιστάνες  αντών,  6 
και  φενξονται  ημέρας   και  άσθενησονσιν   εν  τη   πορία  αντών,  και 
σπενσονσιν  επ\  τα  τείχη  αντης  και  ετοιμάσονσιν  τάς  προφνΧακάς 

αντών.     7  πνΧαι  τών  πόΧεων  διηνο'ιχθησαν,  και  τα  βασίΧεια  διίπεσεν,  η 
8  και  η  νπόστασις  απεκαλύφθη·   και  αντη  άνεβαινεν  και   αι  δονΧαι  8 
αντης  ηγοντο  καθώς  περίστεροι  φθεγγόμεναι  εν  καρδίαις  αυτών.     9  και  9 

ρ  11  τον  κύριοι;]  οιη  του  |  πονηρά]  α'  κακιαν  (^"^  |  βουλενομενος]  λογιζό- 
μενος ΑΟ^*  α'  βουλ.  αποστασία  0™%  |  ενάντια]  ρ  γ  ποιησεται  Α*  (ι-αδ  τα  Α?) 

13  δεσμούς]  +  σον  ̂ ·ΆΑ  |  διαρρήξω  Β^Κ^Αί^  14  υπερ]  περι  Κ  |  εκ  του 
ονόματος]  εξ  ονομ.  ̂ ε·ϊ)  |  εξ  οίκοι»]  ρΓ  τα  Α  |  τα  γλυπτά]  ίιηρίΌβ  τα  Κ0·15 
+  σου  Α  15  σου  αποδος  τας  εν  δαρ  Γ3.5  Κ1  |  προσθησωσιν]  προσθωσιν  ί<Αζ)  ί 
οιη  δια  σου  Α(^  II  1  εξηρται]  εξητε  £\*  (εξηρτε         -ρται  Ν0*5  είί&ηα 
ανηλωται  Κ0·*511^)  2  εΐ'φνσων  Κ  |  πρόσωπον]  ρι-  το  (^*  (ΐπιρίΌΐ)  το  ί^3)  | 
εξαιρούμενος]  +  σε  Α  \  τη  ισχνι]  της  ισχ.  (ηΐδί  ΓοΓίε  τη  εισχ)  Κ*  +  σοι>  Α 
3  υβιν  Κ*  (υβρ.  Κε·3)  4  δυναστιας  Κ  |  οηι  εξ  ανθρώπων  0*  (ΙιαΒ  (^δ)  | 
αυτών  2°]  αντου       |  αυτού]  αυτών  Κ0-13  (ροδίεα  ηΐΓδ  -του)  5  πηρίΌβ  και 
1°  Κ1  (ηιοχ  Γβνοο)  |  συγχυθησονται]  συσχυθ.  συνχυθ.  Νε·3·  ̂   συ*/χυνθ. 
Α*  |  συμπλακησονται  Β^Α(^)*  (συμπλεκ.  (^)3)  |  χλατιαυ  ΚΑ  6  τη  ποριά 
(-ρεια  Β3*^3)]  ταις  πορειαις  Α  \  οπι  αυτής  Α<^)  |  ετοιμασουσι  Ο3  7  πόλεων] 
δΐ§ηίΐ  ν  1  ΕίχΙδΟΓ  Β?  (Γ3.8  ά\'κ\  ΐπ  πι§)  ποταμών  Κ*  (πόλεων  Κ^.ε-β)  |  βασιλέα  Κ* 
(-λεια  Κ0·3)  |  διεπεσαν  Α(^  8  ανεβεννεν  Κ  αναιβεννε\  Α  |  καρδιαις]  ρν ταυ  Α 
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ΝΑΟΥΜ 

Νινευή,  ως  κόλνμβήθρα  ύδατος  τά  νδατα  αύτής,  και  αυτοί  φεύγοντας  Β 

ίο  ουκ  έστησαν,  καϊ  ούκ  ην  ό  επιβλέπων.     10 διήρπασαν  το  αργύρων, 
διήρπαζον  το  χρνσίον,  και  ουκ  ην  πέρας  τον  κόσμου  αυτής·  βεβά- 

ιι  ρυνται  επί   πάντα  σκεύη  τα  επιθυμητά,   αυτής.      11  έκτιναγμός  καϊ 
άνατιναγμός,   κα\  εκβραγμός   και  καρδίας  θρανσμός,    και  ύπόλνσις 
γονάτων  καϊ  ώδϊνες  επ\   πάσαν  όσφύν,  και  τό   πρόσωπον  πάντων 

12  ως  πρόσκαυμα  χύτρας.  12  που  εστίν  τό  κατοικητήριον  των  Χεόντων, 
καϊ  ή  νομή  ή  ούσα  τοϊς  σκύμνοις ;  που  έπορεύθη  λέων  του  εισελθειν 

13  ε'κει  σκύμνον  λέοντος^  και  ουκ  ην  6  έκφοβών  ;  13Χέων  ηρπασεν  τά 
ικανά  τοίς  σκύμνοις  αύτοΰ  και  άπέπνιζεν  τοις  Χέουσιν  αύτοΰ,  και 
επΧησεν  θήρας  νοσσιάν  αύτοΰ  και  το  κατοικητήριον  αύτοΰ  αρπαγής. 

ΐ4  ΗΙδού  εγώ  επί  σε,  Χέγει  Κύριος  ΐΐαντοκράτωρ,  και  εκκαύσω  εν  καπνώ 
πΧήθός  σον,  και  τους  Χέοντάς  σον  καταφάγεται  ρομφαία,  και  έξοΧε- 
θρεύσω  εκ  τής  γής  τήν  θήραν  σον,  και  ού  μή  άκουσθή  ούκέτι  τά 
εργα  σου. 

ι        ιΤΩ  πόΧις  αιμάτων,  ολη  ψευδής,  αδικίας  πΧήρης,  ού  ψηλαφηθή- 
2  σεται  θήρα.     2φωνή  μαστιγών  και  φωνή  σεισμού  τροχών,  και  Ιππου 
3  διώκοντος  και  άρματος  άναβράσσοντος,  3  και  ιππεως  άναβαίνοντος  καϊ 
στιΧβούσης  ρομφαίας  και  εζαστραπτόντων  οπλών,  και  πΧήθους  τραυ- 

ματιών και  βαρείας  πτώσεως,  και  ούκ  ην  πέρας  τοί,ς  εθνεσιν  αύτής· 
και  άσθενήσονσιν  εν  τοΊς  σώμασιν  αύτών  από   πΧήθονς  πορνείας. 

4  4 πόρνη  καΧή  και  έπιχαρής,  ήγονμένη  φαρμάκων,  ή  πωΧοΰσα  εθνη 
5  εν  τή  πορνεία  αύτής  και  λαούί  εν  τοϊς  φαρμάκοις  αύτής.  5  ιδού  εγώ 
επ\  σέ,  Χέγει  Κύριος  ό  θεός  ό  παντοκράτωρ,  και  αποκαλύψω  τά 
οπίσω  σου  επ\  τό  πρόσωπον  σου,  και  δείξω  εθνεσιν  τήν  αίσχύνην 

9  ω*]  ην  Α  |  τα]  τείχη  Α  |  φευγοντες]  φθυο\τες  Κ*  {φενγ.  Νε·3-  ε-ΜνίΦ)  |  ̂Α(^ 
επιβλέπων]  βλέπων  Α        10  διηρπασαν]  διήρπαζον  ΚΑ(^)  |  διήρπαζον  το  5ΐΐρ 
Γ3.5  Β3ΐ)  |  επι]  υπερ  ΚΑ(^  |  σκευή]  ρι·  τα  Α(^)  |  επιθυμηματα  ̂ *  (-θυμητα  0.Ά) 
11  εντιναγμος  ̂ *  |  εκβρασμος  Β*^ο^ίί1ι3^^^  |  οπί  και  3°  (^  I  θρανμος  Κ* 
(θραυσμ.  ς\°-Ά)  \  χνθρας  Κ*  (χντρ.  12  η  νομη]  οπί  η  Κ*  (ηαΰ  Ν°·α)  | 
του  σκυμνοις  (-μνοι  Ν*  -μνοις  &■*)]  ρτ  εν  Α  [  που  2°]  ου  Α  [  σκυμνον]  σκύμνος 
Ν^Αί^)  |  λέοντος]  ίηοερ  λο  Ν*  (λεοντ.  Ν<:·»(νϊ<ΐ))  |  €Κφ0ρων  Ν*  (εκφοβ.  Κ0·3) 
13  ηρπασε  |  απεπνιξε  ζ)α+τα  ικανά  |  επλησεν]  ενεπλησεν  0*  (-σε  | 
07/ραν  Κ*  (θήρας  ςΚ0Λ>  ε·1))  14ε7ω]  +  ειμι  Κ°·α  (πΐΓδ  ταδ)  |  σε]  αι  (σε 
^0.3,0.1.)  |  παντοκράτωρ]  ρΓ  ο  Α<3  |  οπί  και  3°  Ρ*  |  της  γης]  οηι  τ?7?  (^*  (ηαΐ) 
^Π1&)  |  ου  ατ;  ακ.  ουκετι]  ου  μη  ακ.  ετι  Ν?  ουκετι  ου  μη  ακ.  Α  |  τα  εργα]  οιώ  τα 
ζ)*  (δΐιροΓδΟΓ  ί^·"1)  III  1  πλήρης  αδικίας  Α(^  2  ίππων  Κ*  (-που  ̂ °·&'ε·ι>)  | 
οιη  αναβρασσοντος  Ο*  (ΐιαο  (>("'ε))  3  ίπίρΓΟί)  και  ι°  Κ0·13  |  τραυματιών] 
ίηοβρ  κ  Κ*  (τρ.  Κ1?ε·3)  |  πορνιας  Κ  4  επιχαρυ  Β3ΐ><3  |  εθνη]  θνη  Κ*  (εθν. 
Χ1?ε·:ι)  |  πορνια  &  |  λαουί]  φυλάς  ̂ ε·α· ^Αί^)  5  ο  τταντοκρατωρ]  ητφϊΌΟ  ο  ί\? 
(πιοχ  τενοο)  |  το  πρόσωπον]  οιη  το  Α(,)  |  εθνεσι      |  αισχυνην]  ασχημοσυνην  Α 
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III  6  ΝΑΟΥΜ 

Β  σου  και  βασϊΧε'ιαις  την  άτιμίαν  σον  6  και  επιρίψω  εττι  σε  βδεΧνγμόν  6 
κατά  τάς  ακαθαρσίας  σον,   καϊ  θήσομαί  σ€  είς   παράδειγμα·  7  καΐ  γ 
εσται  πάς  ο  όρων  σε  καταβήσεται  από  σον  και  ερεί  Δείλαια  Νινενή· 
τις  στενάξει  αυτήν  ;    πόθεν  ζητήσω  παράκΧησιν  αυτή  ;     Βετοίμασαι  8 
μερίδα,  αρμοσαι  χορδήν,  ετοιμασαι  μερίδα,  Άμμων,  η  κατοικούσα  εν 
ποταμοίς·  ϋδωρ  κύκΧω  αντής,  ης  ή  αρχή  θάΧασσα  κα\  νδωρ  τά  τείχη 
αυτής.    9καί  Αιθιοπία  ίσχνς  αντης  και  ΑΪγνπτος,  και  ονκ  εστίν  πέρας  9 
της  φυγής,  και  Αίβνες  εγενοντο  βοηθοί  αντής.     Ι0καί  αυτή  εις  μετοι-  ίο 
κεσίαν    πορεΰσεται    αιχμάλωτος,    και   τά   νήπια    αυτής  εδαφωΰσιν 

επ'   αρχάς   πασών   τών   όδών   αντής,    και    επ\    πάντα    τά  ένδοξα 
αντής   βαΧουσιν   κλήρονς,    και    πάντες   οι  μεγιστάνες   αντής  δεθή- 
σονται  χειροπεδαις.     11  και  συ  μεθνσθήση   και  εση  νπερεωραμενη,  ιι 
και  σν  ζητήσεις  σεαυτή  στάσιν  εξ  εχθρών.     12 πάντα  τά  οχνρώματά  ΐ2 
σον  σνκαι  σκοπούς  εχονσαι·  εάν  σαλενθώσιν,  πεσοΰνται  είς  στόμα 
εσθοντος.     13  ιδού  6  Χαός  σου  ως  γυναίκες  εν  σοι·  τοϊς  εχθροΐς  σον  13 
άνοιγόμεναι   άνοιχθήσονται    πνΧαι   τής  γής  σον,   καταφάγεται  πυρ 

τους  μοχΧούς  σου.     14υδωρ  περιοχής  επίσπασαι  σεαυτη,  και  κατά-  14 
κράτησον  τών  όχυρωμάτων  σον  εμβηθι  είς  πηΧόν  και  σνμπατήθητι 

εν  άχνροις,   κατακράτησαν   νπερ   πΧίνθον   Ι$εκεϊ   καταφάγεται    σε  15 
πνρ,   εξοΧεθρενσει    σε    ρομφαία,    καταφάγεται    σε    ώς    άκρίς,  και 

βαρννθήσει  ώς  βρονχος.     ι6επΧήθννας  τάς  εμπορίας  σον  νπερ  τά  ι6 
άστρα  τον  ονρανον·  βρονχος  ώρμησεν  και  εξεπετάσθη.     τ?εξήΧατο  τη 
ώς  άττεΧεβος  6  σνμμικτός  σον,  ώς  άκρ\ς  επιβεβηκνία  επι  φραγμον 

εν  ήμερα  πάγονς'  6  ηΧιος  άνετειΧεν,  και  άφήΧατο,  και  ονκ  εγνω 

ΗΑ(2       5  ατιμιαν]  ιμιαν  Γ650Γ  Ν1       6  επιρρίψω  Β3  (*<>»■*)         |  ακαθαρσίας]  αμαρτίας 
(ακαθ.  ̂ ε·1)  ροδΐεα  ΓΗΓ5  αμ.)  \  παραδισγμα  ̂ *  (-δείγμα  ̂ α1>  β1  ίΆΓΛ  3η1ε;ι)  πα- 

ραδιγμα  Α  7  αντην]  απο  σου  Α  ρΓ  επ  (^"^  |  παρακλησις  Α  8  οπι 
ετοιμασαι  μερίδα  (ι°)  ̂ ε>ι>  οηι  ετοιμασαι  ι°  Ν0-13  |  μερίδα  2°]  μερις  £\ε-3·  ̂   | 
Αρμών  Ν*  (Αμμων  |  ης]  ως  Ν*  (ης  Κ0·3)  |  αρχη]  +  αντης  Α  9  οηι 
και  ι°  Ν0·1»  |  Έθιοπια  Ν*  (Αιθ.  Κε·*.ε·*>)  |  ισχνς]  ρΓ  η  Κε·3?ε·Μ  (ροδίεα  ΓΣΐδ) 
Α<^)  |  εστίν]  εσται  Α  εστι  (^)3  |  φν~γης]  +  σου  £$ε·3Α(^)  |  εγενοντο]  εγενεντο  ̂ V1^^ 
10  μετοικησιαν  Β*  (-κεσιαν  Β13^*)  |  πορενεται  |  και  2°]  + πανηγνρια  Ν* 
(ίιτφΓΟΟ  ̂ ε·3·  °·^)  |  αρχής  Κ.0·^  \  οδων]  ορέων  Κ*  (οδ.  Χ0·13)  |  βαλονσι  ̂ 3  |  μεγι- 

στάνες] +  αντης  &\ε·3  11  και  ΐ°]  +  γε  Α(^)  |  νπερεωραμενη  (νπερεορ.  (^)3)] 
παρεωραμενη  Ν0*5  |  οηι  εξ  £ν*  (ηαο  εξ  \\Ζ·^)  12  σκοπονς]  καρπονς  Β35  | 
ττεσοννται]  ρΓ  και  Α(^)  |  ειστομα  #*  (εις  στ.  &χε·3)  Α  |  εσθωντος  ̂ -Μνιφ 
(ροδίεα  εσθοντ.  Γενοο)  13  καταφάγεται]  ρΓ  α  Ν*  (Γαδ  Κ?)  ρΓ  και  Α  14  οηι 
επίσπασαι  σεαντη  Ν*  (ηα.1)  ̂ ε·3)  |  οηι  και  ι°  Ν0·3»0·15  Α(^)  |  πηλον]  πολεμον 
(πηλ.  ̂ Μνίά))  |  σνμπατήθητι  (σννπ.  0.*)]  σννπατει  Α  15  καταφάγεται  2°] 
ρΓ  και  Κε·3Α  |  βαρννθηση  ̂ ^Α^  |  βονχος  Χ*  (βρ.  Νε·3)  16  οηι  εττλτ;- 
θυνας... βρονχος  Κ*  (Ηαο  ̂ °·3)  |  νπερ]  ως  Κε·3  ωσπερ  ίνε1)  |  ωρμησεν  (^3 
17  αττελαβος  Α^*  (-λεβος  ̂ 3)  |  ημεραις  Α^  |  7τα7ου  Α  |         ̂ *  (^7"·  ̂ 7  ε) 
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ΝΑΟΥΜ 

πι  19 

ι8  τον    τόπον    αυτής.     ούαί    αντοΐς.     ̂ ενύσταξαν    οι    ποιμένες    σου,  Β 
βασιλεύς  Άσσύριοί  εκοίμισεν  τους   δυνάστας  σον   άπήρεν  6  Χαός 

19  σου  €7Γ£  τα  ορη,  και  ουκ  ην  ό  ε'κδεχόμενος.  19ουκ  εστίν  ΐασις  ττ] 
συντριβή  σου,  εφΧεγμανεν  ή  πΧηγή  σου*  πάντες  οί  άκοΰοντες  την 
άγγεΧίαν  σου  κροτήσουσιν  χείρας  επ\  σε·  διότι  επ\  τίνα  ουκ.  επήΧθεν 
ή  κακία  σου  δια  παντός ; 

17  οι/σι]  +  οναι  Α  18  Α,σσυριων      |  εκοιμισε  (^)Ά  |  δνναστας]  ουνα-  ΝΑζ) 
τους  <3  |  απηραν  (^)ν1(1  19  ακουσαντεϊ  ̂ -^Αί^)  |  κροτησονσι  Ο3-  |  χείρα 
Α  |  τιναν  Κ* 
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Ε       ΤΟ  λήμμα  δ  είδεν  Άμβακούμ  6  προφήτης.  ι 

2"Έως  τίνος,  Κύριε,  κράξομαι,  και  ου  μή  εισάκουσες;   βοήσομαι  ζ 
προς  σε  αδικούμενος,  και  ου  σώσεις;    3ϊνα  τ'ι  εδειξάς  μοι  κόπους  3 
και  πόνους  επιβλεπειν,  ταλαιπωρίαν  και  άσεβειαν  ;  εξ  εναντίας  μου 
γεγονεν  κρίσις,  κα\  ό  κριτής  λαμβάνει·  4διά  τούτο  διεσκεδασται  νόμος,  4 
κα\  ου  διεξάγεται  εις  τέλος  κρίμα,  οτι  ασεβής  καταδυναστεύει  τον 

δίκαιον  ένεκεν  τούτου  εξελεύσεται  το  κρίμα  διεστραμμενον,     5'ίδετε,  5 
οι  καταφρονηταί,  και  επιβλέψατε,  και  θαυμάσατε  θαυμάσια  και  άφανί- 
σθητε'   διότι  έργον  εγώ  εργάζομαι  εν  ταΐς  ήμεραις  υμών  6  ού  μή 
πιστεύσητε  εάν  τις  εκδιηγήται.    6 διότι  Ιδού  εγώ  εξεγείρω  τούς  Χαλ-  6 
δαίους,  το  έθνος  το  πικρόν  κα\  το  ταχινόν,  το  πορευόμενον  επ\  τα  πλάτη 

της  γης  του  κατακΧη ρονομήσαι  σκηνώματα  ουκ  αυτού·  7 φοβερός  κα\  η 
επιφανής  εστίν,  εξ  αυτού  τό  κρίμα  αυτού  εσται,  και  το  Χήμμα  αυτού 

εξ  αυτού  εξελεύσεται·  8  και  εξαλούνται  ύπερ  παρδάΧεις  οι  Ιπποι  αυτού,  8 
και  οξύτεροι  ύπερ  τούς  Χύκους  της   Αραβίας·  και  εξιππάσονται  οι 
Ιππείς  αυτού  και  όρμήσουσιν  μακρόθεν,  και  πετασθήσονται  ώς  αετός 
πρόθυμος  είς  το  φαγεϊν.    9  συντέλεια  εις  ασεβείς  ηξει,  άνθεστηκότας  9 
προσώποις  αυτών  εξ  εναντίας,  και  συνάξει  ώς  αμμον  αίχμαλωσίαν. 

ΝΑς>       ΙηδΟΓ  Αμβακονμ  η  Β#Α(±  I  1  προφης  Α  2  κραξομαι]  κεκρ. 
Β«ι(ΓαΛ)ΐ)Κ*  (κραξ.  Κ1  ροδίεα  κεκρ.  τενοο)  Α(^  3  μοι  έδειξαν  Α  |  ταλαι- 
πωριαν]  ρΓ  β7τι  Α  4  διεξάγεται]  έξαγε  δΐιρ  Γαδ  Α5  |  άσεβης]  ρΓ  ο  Α(^ 
5  θαυμάσετε  ̂ *  (-σατε  |  οπι  έργον  εγω  0*  (Ηαβ  <2ιη£)  |  νμων]  ημων  Κ* 
(νμ.  ̂ε·ι>)  |  εκδιηγησηται  Κ*  (εκδιηγήται  εκδιηγησεται  0*  {-σηται  ̂ 3) 
+  νμιι>  ̂ ο.»(ηοηε.ι>)Α(^ιη2  6  διότι]  οτι  Α  |  εξεγείρω]  +  εφ  νμας  Ν03  (ροδίεα 
Γ3.δ)  Α  [  Χαλδαιονς  (-δεονς  ϋ)  +  τους  μαχητά*  Α  ζ)  |  πικρον]  ταχινον  Α(^- 
(ταχειν.  (^*)  |  ταχινον]  ταπινον  ̂ *  (ταχ.  πικρον  Α(^  |  τα  πλάτη]  το 
πλάτος  Α  7  αυτόν  4°]  οντον  ̂ *  (αντ.  8  ταρδαλις 
(-Χεις  Α  |  Χοικονς  Ν*  (λι/κ.  Κ^βΛ)  |  Αραβειας  Α  |  <.ττις  Κ*  {-πεις 
Κ0·15)  |  ορμησονσι  ̂ :ι  |  πρόθυμος]  προιμος       (προθ.  Ν1)  9  σνντελια  Κ* 
{■λειαν         |  εις]  επι  Κ<=·Μνκΐ)  (ροδίεα  εις)  επ  Α^  |  σν\ναξι  Ν*  σν\αξι  Νε·δ 
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ίο  10 και  αυτός  εν  βασιλεύσω  εντρυφήσει,  και  τύραννοι  παίγνια  αυτόν,  Β 
και  αυτός  εις  παν  όχύρωμα  εμπαίζεται,  και  βαλεΊ.  χώμα  και  κρατήσει 

ιι  αυτού,  "τότε  μεταβάλει  το  πνεύμα,  και  διελεΰσεται  και  εξιλάσεταΐ' 
ΐ2  αϋτη  ή  ισχύς  τω  θεώ  μου.  120ύχι  σύ  άπ'  αρχής,  Κύριε  ό  θεός 

6  άγιός  μου;  και  ου  μή  άποθάνωμεν.     Κύριε,  εις  κρίμα  τεταχας  αύτό' 
13  και  επλασεν  με  του  ελεγχειν  παιδείαν  αυτού.  13  καθαρός  οφθαλμός 

του  μή  όραν  πονηρά  και  επιβλεπειν  επ\  πόνους  οδύνης·  Ινα  τί  επι- 
βλέπεις επί  καταφρονούντας ;  παρασιώπηση  εν  τώ  καταπίνειν  ασεβή 

14  τον  δίκαιον  ;   Ι4καϊ  ποιήσεις  τους  ανθρώπους  ως  τούς  Ιχθύας  τής 
15  θαλάσσης,  και  ως  τα  ερπετά  τα  ουκ  έχοντα  ήγούμενον  ;  13  συντελειαν 

εν  αγκίστρω  άνεσπασεν,  και  ειλκυσεν  αυτόν  εν  άμφιβλήστρω,  και 

ιό  συνήγαγεν  αύτόν  εν  ταϊς  σαγήναις  αυτού.  ι6ενεκεν  τούτου  ενφρανθή- 
σεται  και  χαρήσεται  ή  καρδία  αυτού·  ένεκεν  τούτου  θύσει  τή  σαγήνη 
αυτού  και  θυμιάσει  τώ  άμφιβλήστρω  αυτού,  ότι  εν  αντοίς  ελίπανεν 

17  μερίδα  αυτού  και  τα  βρώματα  αυτού  εκλεκτά·  17  δια  τούτο  αμφιβάλει 
τό  άμφίβληστρον  αυτού,  και  δια  παντός  άποκτεννειν  εθνη  ού  φείσεται. 

II  ι  Ι'Ε7τι  τής  φυλακής  μου  στήσομαι  και  επιβήσομαι  επ\  πετραν, 
και  άποσκοπεύσω  τού  ΙδεΊν  τί  λαλήσει  εν  εμοί,  και  τί  αποκριθώ  επϊ 

2  τον  ελεγχόν  μου.  2  και  άπεκρίθη  προς  με  Κύριος  και  είπεν  Τράψον 
ορασιν  και  σαφώς  εϊς   πυξίον,  όπως  διώκη   ό  άναγινώσκων  αυτά. 

3  3διότι  ετι  όρασις  εις  καιρόν,  και  άνατελεϊ  εις  πέρας  και  ουκ  εϊς 
κενόν  εαν  νστερήση,  ύπόμεινον  αυτόν,  οτι  ερχόμενος  ηξει   και  ού 

4  μή  χρονίση.     4 εάν  ύποστείληται,  ουκ  ευδοκεί  ή  ψνχή  μου  εν  αύτω· 
5  ό  δε  δίκαιος  εκ  πίστεως  μου  ζήσεται.  5ό  δε  κατοιόμενος  κατα- 
φρονητης·  ονδεν  μή  περάνη·  ος  επλάτυνεν  καθώς  αδης  την  ψυχην 

10  οπι  τύραννοι  ̂ *  (ηαΐ>  ζ)11^)  |  βαλλι  Ν*  (βάλει  Κ^)         11  μεταβαλλι  ΝΑΟ 
Κ*  (μεταβάλει  Κ^13)        12  αρχής]  +  μου      |  θεος]  +  μου  Α  |  αυτο]  αυτόν  Α(^  | 
παιδιαν  ̂   13  οφθαλμός]  +  σου  ςϊ^  +  μου  Α  ρΓ  ο  Α  |  οδύνης]  ου  δυνηση 

Α^*  (οδ.  0™%)  |  ινα]  €15  Α  |  επιβλεπης  ̂ 3  [  καταπίνειν  (καπιν.  Β*)]  κατα- 
πιειν  (πίΓδίΐδ  -τνμιν)  ̂ *  (-πινειν  (2ΙΤ1£)  14  ποίησης  Κ  |  ηχθυς  ς\*  (ιχθυας 
Κε·3)  |  οπι  τα  2°  Κ*  °Λ  <ν'ά>  (Ιιςιο  Ν03)      15  συντελιαν  Ν*  (-λειαν  16  οπι 
-η  κάρδια  αυτού  Κ1  (ροδίεα  Γεδίΐί)  |  θυσει]  θυμιάσει  ̂   |  τη  σαγήνη]  τω  άμφι- 

βλήστρω Α(^  |  τω  αμφιβλ.]  τη  σαγήνη  Α(^  |  οπι  και  τα  βρωματα  αυτόν  ̂ * 
(ηαϋ  (^ε)  17  αμφιβάλλει  Ν*  (αμφιβαλπ  &·™)  ε[πιβαλει]  ς)»νίε1| 
αποκτεινειν  ^*οΛ:Ά  αποκτενει  ̂ ε-Μνκΐ)  111  οπι  και  επίβησομαι  (^*  (ηο,Ι) 
0™%)  |  ελεγχον  μου]  ελεγμου  Κ*  (-γχον  μου  ̂ ■■&)  2  προς  με  Κύριος] 
κΊ  προς  με  Α(£  |  οπι  και  3°  ̂ €'3  (ροδίεα  Γβνοο)  |  ε«]  επι  Α(^  |  ιωκτ;  Κ* 
(διωκη  0.0  Ά)  3  διότι]  οτι  Α  |  οράσεις  Α0*  |  αι>ατελει]  α7τα77€λει 
^ο.ε  (νί<ΐ)  ιη&  ίηί  (ρ05(;βα  Γ&5)  |  €ι5  2°]  ες  Α  |  κενοί/]  καινον  Α  \  υστερήσει  ΚΑ 
4  ευδοκεί]  ευδοκις  Κ*  (σ  ίπφΐΌΟ  εΙ  ταδ  Κ?)  |  δίκαιος]  +  μου  Α  5  κατα- 
φρονητης]  ρΓ  και  Βη,)ΚΑ  ρΓ  ο  (£  +  ανηρ  αλαζων  Βα1,,η£ΚΑ(^)  |  ουδέν]  ονθεν 
Ν^Αξ)  |  αδης]  Ργ  ο  «Α 
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Β  αυτόν,   και    ούτος    ως   Θάνατος  ουκ   εμπιπΧάμενος,   και  επισυνάξει 

επ*  αυτόν  πάντα  τά  εθνη,  και  εισδεξεται  προς  αυτόν  πάντας  τους 
Χαούς.    6ούχ\  ταύτα   πάντα   παραβοΧην  κατ'  αντον  Χήμψονται   και  6 
πρόβΧημα  εις  διηγησιν  αντον ;  και  εροϋσιν  Ούα\  ό  πΧηθύνων  εαυτώ 
τά  ονκ  οντα  αντον·  εως  τίνος;  και  βαρύνων  τον  κΧοιόν  αντον  στι- 
βαρώς.    7 οτι  εξαίφνης  άναστησονται  δάκνοντες  αυτόν,  κα\  εκνηψουσιν  η 
οι  επίβουΧοί  σον,  καϊ  εστ)  εϊς  διαρπαγην  αντοϊς.    8  διότι  εσκύΧευσας  8 
εθνη  ποΧΧά,  σκυΧεύσουσιν  πάντες  οι  ύποΧεΧιμμενοι  λαοί,  δι'  αίματα 
ανθρώπων   καϊ  ασεβείας  γης   και   πόΧεως   και   πάντων  τών  κατοι- 
κούντων  αυτήν.  9*Ω  ό  πΧεονεκτών  πΧεονεξίαν  κακήν  τώ  οίκω  9 
αντον,  τον  τάξαι  εις  νψος  νοσσιάν  αντον,  τον  εκσπασθηναι  εκ  χειρός 

κακών    10εβονΧεύσω    αίσχύνην   τω   οίκω    σον,   συνεπερανας  Χαονς  ίο 
ποΧΧονς,  και  εξημαρτεν  η  ψνχη  σον  "διότι  Χίθος  εκ  τοίχου  βοη-  ιι 
σεται,   καϊ   κάνθαρος  εκ   ξύλον  φθεγξεται  αντά.  Ι20ύαί    ό  ΐ2 
οικοδομών  πόΧιν  εν  αιμασιν,  καϊ  ετοιμάζων  πόΧιν  εν  άδικίαις.    13ού  13 
ταντά  εστίν  παρά  Κνρίον  ΤΙαντοκράτορος ;  κα\  εξέλιπον  Χαοι  ικανοί 

εν  πνρί,  και  εθνη  ποΧΧά  ώλιγοψύχησαν.     Ι4οτι  εμπΧησθησεται  η  -γη  14 
τον  γνώναι  την  δόξαν  Κνρίον,  ως  νδωρ  κατακαλύψει  αυτούς.  Ι5*Ω  15 
6  ποτίζων  τον  πΧησίον  αντου  ανατροπή  θοΧερα,  και  μεθύσκων,  οπως 

επιβΧεπη  επί  τά  σπηΧαια  αυτών.  16 πΧησμονην  ατιμίας  εκ  δόξης  πίε  ι6 
και  σν·  καρδία  σαλεύθητι  και  σείσθητι-  εκύκΧωσεν  επί  σε  ποτηριον 
δεξιάς  Κνρίον,  και  συνηχθη  ατιμία  Ιπι  την  δόξαν  σου.  17  διότι  ιγ 
ασέβεια  τον  Αιβάνον  καλύψει  σε,  και  ταλαιπωρία  θηρίων  πτοήσει  σε, 
διά  αίματα  ανθρώπων  και  ασεβείας  γης  και  πόΧεως  και  πάντων  τών 

κατοικούντων  αντην.  18 Τι  ώφεΧεϊ  γΧυπτόν,  οτι  εγΧνψαν  αντό ;  ιδ 
επΧασεν  αντο  χώνενμα,  φαντασίαν  ψενδή,  οτι  πεποιθεν  ό  πΧάσας 

^Α^       5  ούτως  Κ*  (ούτος        <:1})  |  ενπιπΧαμενος  Κ  εμπιμπΧ.  ̂ 3  (εμπιττΧ.  ̂ *)  | 
εττ]  προς  Α^  6  ταντα  ταντα  ς\  \  Χημψεται  ̂ *  {-ψονται  ̂ ε1))  Χηψονται 
(23  |  διηγημασιν  ̂ *  (διηγησιν  ̂ 3)  |  εαυτω]  αυτω  Α<3  7  δαγνοντες  Α 
8  διότι]  +  συ  Κ.0-*  (ροδίεα  Γ&δ)  Α(^  |  σκυΧενσονσιν]  σκυΧενσι  Κ*  {-σουσιν  Ν°·3)  + 
σε  ΚΑ(|)  |  υιτοΧεΧειμμενοι  Β3ΐ3(^)3  |  ασέβειας  (-βια$  &)]  ασεβειαν  Α  9  νψο$] 
οικδ  Ν*  (νψος  |  εκσπαθ.  Β  εκπασθ.  Ν*  (εκσπ.  Ν0··3)  Α         10  σου  2°] 
νου  &*νιά  (σ  δΐιρ  ταδ  Ν1)  11  κ  ξυΧου  δυρ  Γ3.5  Β3ΐ)  υ  ι°  ίπιρΓΟΟ  Κ1  (οι  Γ650Γ) 
12  ο  οικοδομών]  οποικ.  Ν*  (π  ίπιρίΌΟ  Ν1*01"1)  13  εξεΧειπον  Α^  (ε£ελΐ7Γ. 
(^ζ)  |  οΧιγοψυχ-ησαν  Ν  14  οτι]  και  Α  |  εμπΧησθησεται]  ενπΧησετε  Κ* 
πλησθησετε  £\°·Ά  (-ται  ̂ ε·ε)  ενεπΧησθη  Α(^)  |  γη]  ρΓ  σύμπασα  Α(^  |  νδωρ]  + 
ποΧυ  Α^  15  αυτών]  αυτού  16  ατιμία  Χ*  (-μιας  ̂ (νίφα»)  |  καρδια 
σαΧευθητι]  και  διασαΧ.  ̂ ε  ̂ (νϊά)  (ροδίβα  καρδ.  σαΧ.  τενοο)  οπι  Α  |  εκυκΧωσαν 
^*  (-σεν  16—17  οπι  συνηχθη... διότι  Χ*  (ηαΐ)  Κ0·3)         17  ασέ- 

βεια] ασεβιαν  Κ*  (-βια  Κ·)  |  δια]  δι  |  ασέβειας  (-βίας  Ν)]  ασεβειαν  Α  | 
οιη  και  3°  0.*  (παΐ)  (>)  |  αυτήν]  αυτών  Α  18  επΧασαν  ^  |  αυτό  ι°] 
το  ̂ί0·5  (ροδίεα  αυτό) 
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ΐ9  «τι  τό  πΧάσμα  αυτοί  του  ποιησαι  ε'ίδωΧα  κωφά.     19ουαι  ό  Χεγων  Β 
τω  ξυΧω  "Έκνηψον  εξεγερθητι,  και  τω  Χίθω  Ύψώθητι·  και  αυτό  εστίν 
φαντασία,  τούτο  δε  εστίν  εΧασμα  χρυσίου   και  αργυρίου,  και  παν 

2ο  πνεύμα  ουκ   εστίν   εν   αιτώ.     20  ό   δβ   κύριος  εν  ναω  άγίω  αυτοί· 
ευΧαβείσθω  από  προσώπου  πάσα  η  γη. 

ΠΙ  Προσευχή  Άμβακονμ  του  προφήτου  μετά  φδής. 

2  2Κύριε,  είσακηκοα  την  άκοην  σου,  και  εφοβηθην 
κατενόησα  τα  ί'ργα  σου,  και  έξεστην. 

εν  μεσω  δυο  ζωων  γνωσθήσχ, 

εν  τω  εγγ'ιζειν  τα  ετη  επιγνωσθησ-η· 
εν  τω  παρεϊναι  τον  καιρόν  άναδειχθηστ]· 

εν  τω  ταραχθηναι  την  ψυχήν  μου  εν  οργή  εΧεους  μνησθηστ]. 
3  3ό  θεός  εκ  θαιμάν  ηζει, 

και  6  αγιοί  εξ  ορούς  Φαράν  κατασκίου  δασεος.  διάψαΧμα. 
εκάΧυψεν  ουρανούς  η  άρετη  αυτοί, 

και  αινεσεως  αυτοί)  πΧηρης  η  γη. 

4  4 και  φέγγος  αυτοί  ως  φως  εσταΐ' 
κέρατα  εν  χερσιν  αυτοί, 

και  εθετο  άγάπησιν  κραταιάν  ίσχΰος  αυτοί. 

5  5  προ   προσώπου   αυτοί    πορευσεται  Χόγος   και  εζεΧευσεται 
εις  πεδία· 

6  κατά  πόδας  αυτοί  6εστη,  και  εσαΧεύθη  η  γη· 
έπεβΧεψεν,  και  διετάκη  εθνη, 

διεθρΰβη  τά  ορη  βία, 
ετάκησαν  βουνοϊ  αιώνιοι  πορείας  αιωνίας  αυτοί. 

7  1 άντι  κόπων  ειδον  σκηνώματα  Αιθιόπων 
πτοηθησονται  και  αί  σκηνα\  γης  Μαδιάμ. 

8  Βμη  εν  ποταμοϊς  ώργίσθης,  Κύριε ; 
η  εν  ποταμοϊς  ό  θυμός  σου ; 

19  οι  Χεγοντες  Ν*  (ο  Χεγων  Ν0·1»)  |  τω  ξνΧω]  οπι  τω  ζ}*^  (Ηαΐ)  ί^3)  |  οπι  ΜΑς> 
και  ι°  Κε  ΐ3  |  φαντασία]  φάντασμα        (-σια  ̂ 1Τ1&)  |  οπι  παν  φ*  (Ηα6  ς)πι£) 
20  προσωπον]  +  αντον  ΚΑ(,)  III  Ιίΐ  μετα]  μετ  Α  2  κατενόησα] 
ρΓ  κε  3  εκ]  απο  |  θεμαν  Κ  |  οπι  Φαραν  ̂ ·Λ>  ε·1)  |  δασεως  ΚΑί,)* 
(-σεος  Ο3)  |  διαψαλμα  ηοη  ίηδί  Β5:  ΐΐεπι  ϊηίΥα  5  εξελενσονται       |  εις 
πεδία]  εις  πεδιαν  Κε  :ι  εν  πεδιλοις  Α^  (εν  πεδειλ.)  \  κατα  πόδας]  οι  πόδες  Α(£ 
6  η  γη]  οιώ  η  Ν*  (ηαο  Κΐ(νκΐ)αα)  |  διετακη]  ετακη  Ν*  (διετ.  \  διεθρυβη] 
ρΓ  και  Αα?(^  |  βιαν  Ν*  |  ποριάς  Κ0·3(^*  (-ρειας  (^Ά)  |  αιωνίου  Α  7  α»>τι] 
+  δ<·  Κε·3(νί£ΐ)  (ροδίοα  Γα*)  |  ειδον]  ιδδ  ̂   |  Εθιοπων  Ν*  (Αι0.  Κ6·*»  β·1»)  |  αι  σκη~ 
ναι]  ογπ  αι  Κ  |  Μαδιαν  Κ*  (-αμ  £<€·3)  8  οργισθης  Α(^) 

6ι 



III  9  ΑΜΒΑΚΟΥΜ 

Β  η  εν  θαλάσση  το  ορμημά  σου ; 
οτι  επιβηση  επί  τούς  ίππους  σον, 

και  η  ιππασία  σον  σωτηρία. 
9εντείνων  ενετεινας  τόξον  σου  επί  σκήπτρα,  λέγει  Κύριος.  $ 

διάψαλμα. 
ποταμών  ραγήσεται  γή, 

τοοψονταί  σε  κα\  ώδινήσουσιν  λαοί.  ίο 
σκορπ'ιζων  ύδατα  πορείας· 

εδωκεν  ή  άβυσσος  φωνήν  αυτής, 
ϋψος  φαντασίας  αύτής. 

επήρθη  11 6  ήλιος,  και  ή  σελήνη  εστη  εν  τή  τάξει  αυτής·  ιι 
βίί  φώς  βολίδες  σου  πορεύσονται, 
εις  φέγγος  αστραπής  οπλών  σου. 

12εν  απειλή  όλιγώσεις  γήν,  ΐ2 
και  εν  θυμω  κατάγεις  εθνη. 

13 εξήλθες  εις  σωτηρίαν  λαοΰ  σου,  ΐ3 
του  σώσαι  τον  χριστόν  σου' 

βαλεϊς  εϊς  κεφαλάς  ανόμων  θάνατον, 
εξήγειρας  δεσμούς  εως  τραχήλου.  διάψαλμα. 

τ4διέκοψας  εν  εκστάσει  κεφάλας  δυναστών,  ΐ4 
σεισθήσονται  εν  αύτή' 
διανοίζουσιν  χαλινούς  αυτών  ώς  εσθων  πτωχός  λάθρα. 

15 και  επιβιβας  εις  θάλασσαν  τούς  ίππους  σου  ΐ5 
ταράσσοντας  ύδωρ  πολύ. 

ι6εφυλαξάμην,  και  επτοήθη  ή  κοιλία  μου  ι6 
άπο  φωνής  προσευχής  χεϊλεων  μου, 

και  είσήλθεν  τρόμος  εΙς  τα.  οστά  μου, 
και  ύποκάτωθεν  μου  εταράχθη  ή  εξις  μου. 

ΝΑ<3  8  οπι  η  εν  θαλ.  το  ορμ.  σου  Κ*  (παβ  ̂ ε·3)  |  επι]  επ  &ν  |  ιππονσου  Χ  |  η  ιπ- 
πασία] ιππασίας  Κ*  ρΓ  η  &°·3  9  ενετεινας]  εντενεις  &\ε·3>  ̂ Αί^  |  τοξον] 

ρΓ  το  &\ε·3Α(2  |  σκήπτρα]  σκηπτα  ̂ *  (·τρα  0.°·^)  ρΓ  τα  Α(^  |  λέγει]  ειπεν  | 
ποταμω  &ε·3  (ροδίβα  -μων)  10  ωδινησουσι  ̂ α  |  πορείας  (-ριας  £)]  + αυτού 
Α(±  11  τη  τάξει]  οπι  τη  Κ*  (ηαο  Νε·3> ε·5)  |  ευ  ι°]  ε*  Ν*  («*  Κ**«·*>)  | 
οπλον  Ν*  (οπλών  12  απειλή]  +  σου  ΑΟ*^  |  ολιγωεις  Κ*  {-σεις 
Κ0·*)  ωλιγωσεις  Α  |  θυμω]  +  σου  Αί^  |  καταρξεις  ζ)*  (καταξ.  0™ε)  13  τον 
χριστον]  τους  χριστούς  Κε·ε  <νίά)Αζ)  |  βάλεις]  εβαλας  Α  έβαλες  ζ£  | 
δεσμους]  +  σου  ̂   |  διάψαλμα]  οπι  ̂   ρΓ  εις  τέλος  Ιί*ε·3  14  διεκοψας]  διεκοπας 
^*  (-ψας  ̂ ε·3)  διεκοψεν  0*  (-ψας  ζ^)3-)  \  εσθιων  &ε·3  (ροδίεα  εσθων)  15  επιβι- 
βας]  βπεβιβασας  Κε·3Αζ)  |  υδωρ  πολυ]  ύδατα  πολλά  16  κοιλία] 
κάρδια  Κε ·Ά>  ̂   |  αττο]  ρΓ  κ  Ν0·3·  ̂   |  ευ  ι°]  »  δαρ  Γ3.5  Β?  |  οπι  και  3°  Ν0·3»0·15  | 
τρόμος]  +  με  Νε·3>  ε·ε  (γςιβ  Ν0·13)  |  εξις]  ισχύς  ̂  

62 



ΑΜΒΑΚΟΥΜ  III  19 

άναπαύσομαι  «/  ημέρα  θλίψεως    '  Β 
του  άναβηναι  είς  Χαον  παροικίας  μου. 

ΐ7       17 διότι  συκη  ου  καρποφορήσει, 
και  ουκ  εσται  γενηματα  εν  ταΐς  άμπεΧοις- 

ψεύσεται  έργον  εΧαίας, 
και  τά  πεδία  ού  ποιήσει  βρώσιν 

έξεΧιπεν  άπο  βρώσεως  πρόβατα, 
και  ουχ  ΰπάρχουσιν  βόες  επι  ψάτναις. 

ι8       18 εγώ  δε  εν  τω  κυρίω  άγαΧΧιάσομαι, 
χαρησομαι  επ\  τω  θεω  τω  σωτηρί  μου. 

ΐ9       19Κυριος  6  θεος  δΰναμίς  μου, 
και  τάζει  τούς  πόδας  μου  εις  συντεΧειαν 

επ\  τά  υψηΧά  επιβιβα  με 
του  νικησαι  εν  ττ}  ωδτ)  αυτού. 

16  ευ  2°]  ει  ̂ *  (ευ  ̂ 1ε·α)  17  ταις  αμπ.]  τοΐ5  αμπ.       (ταΐ5  αμπ.  ̂ Αζ) 
Κ^)  |  εξελιπεν]  εξεΚιπον  (-πεν  Ν0·5)  εξελειπον  Α^*ν^<^  (-λιττ.  ζ)3)  |  οπι  και 
3°  ̂?  (ροδίεα  τενοο)  |  βοες  επι  φατναι%\  επι  φάτνης  βοε?  |  φατναι$]  +  εξι- 
Χασεω$  αυτών  Α  +  εξ  ιασεως  αυτών  0*  εξ  ιλ.  αυτ.  Ο3-  18  εν]  επι  Α  ζ)  | 
αγαλιασομαι  ̂ *  (αγαλλ.  Κ0·5)  19  θεος]  +  μου  Κ0·3  (ροδίεα  Γ&δ)  |  συντελιαν 
Κ*  (-λειαν  Κ0·13)  |  €7τι]  ρΓ  %  Νς·3  (ροδίεα  ταδ)  |  νικησαι]  +  με  Κς·3  (ίπψΓοβ 
Ν'·13)  Α  |  ωδη]  οδω  Ν*  {ωδ. 

8α1)50ΐ·  Αμβακουμ  η  ΒΚΑ(^ 

&3 



ΣΟΦΟΝ I  ΑΣ 

Β       ΛΟΓΟΣ  Κυρίου  ος  εγενηθη  προς  "Σοφονίαν  τον  του  Χουσεϊ  υιον  ι  Τ 
Γοδολιου  του  Αμορίου  του  'Έζ€κίου  εν  ημεραις  Ίωσείου  υιού  Άμών 
βασιλέως  Ίουδα. 

2  *Έκλείψ·ει    ε'κλιπετω    από    προσώπου   της   γης,   λέγει    Κύριος·  2 
3εκλιπετω  άνθρωπος  και  κτήνη,  εκλιπετω  τα.  πετεινά  του  ουρανού  3 
και  οί  Ιχθύες  της  θαλάσσης·  και  άσθενησουσιν  οι  ασεβείς,  και  εξαρώ 
τους  ανόμους  άπο  προσώπου  της  γης,  λέγει   Κύριος.    4 και  εκτενώ  4 
την  χειρά  μου  επ\  Ίουδαν  και  επ!  πάντας  τους  κατοικούντας  Ιερου- 

σαλήμ· και  εξάρω  εκ  του  τόπου  τούτου  τα.  ονόματα  της  Βάαλ  και  τα 
οι>ό/χατα  τω»*  ιερέων,  5 και  τουρ  π ροσκυνοΐιντας  επ\  τα.  δώματα  τη  ζ 
στρατιά  του  ουρανού,  και  τους  π ροσκυνουντας  και  τους  ομνύοντας 

κατά  του  κυρίου,  και  τους  ομνύοντας  κατά  του  βασιλέως  αυτών,  6 και  6 
τους  ε  κ  κλίνοντας  άπο  του  κυρίου,  και  τους  μη  ζητούντας  τον  κύριον, 
και  τους  μη  αντεχομενους  του  κυρίου. 

7Ευλαβεισθε  άπο  προσώπου  Κυρίου  του  θεοί),  διότι  εγγύς  ήμερα  η 
του  κυρίου,  οτι  ητοίμακεν   Κύριος  την  θυσίαν  αυτού,  ηγίακεν  τους 

ΝΑζ)       Ιηδο:  Σοφονιας  θ  ΒΝΑ(2        I  1  Χονσι  Ν*  (-σει  |  Αμορίου]  Αμμο- 
ρεου  Ν*  (-ριον  <νί<1>)  Αμαρίου  ̂ ^·^(ν^^1)^  Αμορβιου  Α  |  Ιωσιου  Βι}^^^·α'^·ι)Α^ 
Ιουσιου  Κ*  |  Αμων]  Αμω$  Β3ΪΙ>Α(2  Αμμώ  &  2  εκλΐ7Γ€τω]  εκλιψετω  Ν* 
(εκλιπετω  πάντα  Κ0·3)  εκλιπετωσαν  Κ0·13  εκλειπετω  Α<3  3  εκλΐ7τετω  ι°] 
εκλιψετω  Ν*  (εκλιπ.  Κ0·3»  ̂   εκλειπετω  Α(^  |  εκλιπετω  2°]  εκλιψετω  Ν*  (εκλιπ. 
^ο.&,  οΐ>)  ς>  €Κ\βιπετωσαν  Α  |  ασεβευ]  βασιλείς  Κ*  (ασ.  δπρ  ταδ  Χ1)  I  άνομου*] 
ο  ι°  δηρ  Γ3.5  Α3  4  χειραν  Β*  [  οπι  μου  Κ*ε·3  (Η&ο  Κ0·15)  |  Ιούδα  Α 
5  δώματα]  ιδωλα  ̂   |  τη  στρατιά]  της  στρατιά  ̂   τη  στρατεια  Α(^  |  ογπ  και 
τους  προσκυνούνται  (2°).. .του  κυρίου  Α  |  οπι  και  τους  προσκ.  (2°)  |  ογπ 
και  3°  ̂  |  κατα  ι°]  κατα  τα  Ν*  (ίπιρΓοο  τα  2°  Κ1ε  ΐ3)  |  οιτι  κυρίου  (Ιιαο  (^(π^)) 
και  τους  ομν.  κατα  του  (^*  |  βασιλέως]  ρτ  κϋ  Κ0·3  (ροδίεα  Γ&δ)  ζ)3(™£) 
Μολοχ  ̂ ^η&  |  αυτών]  αυτού  ̂ 1<νί(1)  6  του  κυρίου  (ΐ°)]  οπι  του      |  ζητη- 
σαντας  Α(^  |  οπι  μη  2°  7  Κυρίου]  ρΓ  του  Χ*  (οιπ  του  Κ0·3  ροδίεα 
Γβνοο)  |  ήμερα]  ρΓ  77  ΚΑ(^  |  του  κυρίου]  οπι  του  (^*  (η&ο  (2ιη&)  |  ητοιμασεν 
^^Α^  |  ηγιασεν  Α 



ΣΟΦΟΝΙΑΣ 

8  κλητούς  αυτόν.    8  και  εσται  εν  ημέρα  θυσίας  Κυρίου  καϊ  έκδικησω  Β 
επ\  τους  άρχοντας  και  €π\  τον  οίκον  του  βασιλέως  και  επ\  πάντας 

9  τούς  ένδεδυμένους  ενδύματα  άΧΧότρια'  9  και  (αδικήσω  εμφανώς  έπι 
τα.  πρόπυλα  εν  εκείνη  τη  ημέρα,  τους  πΧηρούντας  τον  οίκον  Κυρίου 

ίο  θεού  αυτών  ασεβείας  και  δόλου.  10 και  εσται  εν  τη  ημέρα  εκείνη, 
λέγει  Κύριος,  φωνη  κραυγής  άπο  πύλης  άποκεντούντων,  και  όλο- 
Χυγμος  απ 6  της  δευτέρας,  και  συντριμμυς  μέγας  άπο  των  βουνών. 

ιι  11  θρηνήσατε,  οι  κατοικοΰντες  την  κατακεκομμένην,  οτι  ώμοιώθη  πάς 
32  ό  λαό$·  Χανάαν,  έζωΧεθρευθησαν  πάντες  οι  επηρμένοι  άργνρίω.  12 και 

εσται  εν  τη  ημέρα  εκείνη  εξερευνήσω  την  Ιερουσαλήμ  μετά  Χύχνου, 
και  έκδικησω  έπ\  τούς  άνδρας  τούς  καταφρονούντας  έπ\  τα  φυ- 
Χάγματα  αυτών  οι  δε  Χέγοντες  εν  ταϊς  καρδίαις  αυτών  Ου  μη  άγα- 

13  θοποιηση  Κύριος  ουδέ  μη  κάκωση,  13  και  εσται  η  δύναμις  αυτών  εις 
διαρπαγήν,  και  οι  οίκοι  αυτών  εις  άφανισμόν  και  οικοδομησουσιν 
οικίας  και  ου   μη   κατοικησουσιν   εν  αύταϊς,   και  καταφυτεύσουσιν 

ΐ4  αμπελώνας  και  ου  μη  πίωσιν  τον  οΐνον  αυτών.  Η"θτι  εγγύς 
ημέρα  Κυρίου  η  μεγάΧη,  εγγύς   και  ταχεία  σφόδρα'   φωνη  ημέρας 

ΐ5  Κυρίου  πικρά,  και  σκΧηρά  τέτακται,  δυνατή.  15 ημέρα  οργής,  η  ημέρα 
εκείνη,  ημέρα  θΧίψεως  και  ανάγκης,  ημέρα  άωρίας  και  αφανισμού, 

ι6  ημέρα  σκότους  και  γνόφου,  ημέρα  νεφέΧης  και  ομίχλης,  16  ημέρα 
σάΧπιγγος   και   κραυγής  επ\  τάς   πόλεις  τάς  οχυράς  και   έπ\  τάς 

ΐ7  γωνίας  τάς  νψηλάς.  17 και  εκθλίψω  τούς  ανθρώπους,  και  πορεύ- 
σονται  ως  τυφλοί,  οτι  τω  κυρίω  έξήμαρτον  και  έκχεεϊ  το  αίμα  αύ- 

ι8  τών  ώς  χουν,  και  τα$·  σάρκας  αυτών  ως  βόΧβιτα·  18 και  το  άργύριον 
αύτών  και  το  χρυσίον  αύτών  ού  μη  δύνηται  έξεΧέσθαι  αύτούς  εν 
ημέρα  οργής  Κυρίου,  και  εν  πυρ\  ζήλους  αύτοϋ  καταναΧωθησεται 
πάσα  η  γη,  διότι  συντέΧειαν  και  σπουδην  ποιήσει  έπ\  πάντας  τούς 
κατοικούντας  την  γην. 

9  εκδικησω]  +  επι  τταντας  ΝΑ(^)  |  προπνλα  προπύλαια  Κ0·3  |  οιη  ΚΑ(^ 
θεου  Ν0·^  ρΓ  του  Α(±  |  ασέβειας  (-βιας  &)]  ανομίας  Α  |  δόλοι;*  £<*  (δόλου  Κ1^·*1)) 
10  εκείνη  τη  ήμερα  ϊν0·3·  (ιϊιοχ  τη  ημ.  εκ.  ΓΟδίΐί)  Α  Ο  |  κραυης  £<*  (-γης  Κε·3) : 
ίΐβπΐ  ΐ6  |  οπί  και  ι°  Α  11  θνηνησατε  Κ*  {θρην.  ̂ -^^)  |  ομοιωθη  Κ 
12  εκείνη  τη  ήμερα  Α(^  |  οιη  δε  ΚΑ(^  |  οπί  εν  ταις  καρδιαις  αντων  Α  |  αγα- 
θοποιησει  ̂   (-σι)  0*  (-ση  (^3)  |  ουδε]  ονδ  ου  Α(^  |  κακωσει  (-ση  (^α) 
13  οι]  ο  Ρ*  (οι  (^)3)  |  καταφντενσωσιν  Λ0*  (-σονσιν  (^)α)  |  πιωσι  Ο3-  14  ή- 

μερα] ρΓ  η  Κ  Αί^)3  |  μεγάλα  Α*  \  σκηρα  Κ*  (σκλ.  Κ*1·3)  |  δινατη  £\*  (δυν.  Κ0·3) 
15  οπί  ήμερα  Ολιψεως  και  ανάγκης  Α  |  αωριας]  ταλαιπωρίας  Κ0·13  16  τας 
πόλεις]  τας  πολις  Κ*  (-λευ  Κε οηι  τας  Ο*  νΐ(1  (Ηαο  <33)  |  οχνρας]  ισχνρας  Α  \ 
οτη  και  ι°  Α  18  δυνηται]  δννωνται  Κ*  (-νηται  ̂ ε·ι>)  |  εξΐλεσθαι]  ρΓΟ  σ 
ίηοερ  νίά  ξ  Α*  \  και  3°]  οτι  \  ζήλου  ̂   |  αϊ/του]  αυτούς  Α*  (-του  Α3?)  | 
συντελιαν  Κ*  (-λειαν  Κ0·1·)  |  τους  κατοικ.]  του  κατοικ.  Κ*  (τους  &^·1>  ηϊϊϊίΜη  απίε.-^ 
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II  I ΣΟΦΟΝΙΑΣ 

Β        τΣννάχθητε  καϊ  σννδεθητε,  το  έθνος  το  άπαίδεντον,  2 προ  τον  γε-  1  1 
νεσθαι  νμάς  ώς  άνθος  παραπορενόμενον ,  προ  τον  επελθεϊν  εφ'  υμάς 
όργήν   Κνρίον,  προ  τον   επελθεϊν  εφ    νμάς  ήμεραν  θνμον  Κνρίον. 
3 ζητήσατε  τον  κύριον,   πάντες  ταπεινοϊ  -γης·  κρίμα  εργάζεσθε  καϊ  3 
δικαιοσύνην  ζητήσατε,  καϊ  άποκρίνεσθε  αυτά,  οπως  σκεπασθήτε  εν 
ήμερα  οργής  Κνρίον.  4ΔιόΥι   Τάζα   διηρπασμενη   εσται,  καϊ  4 
Άσκάλων  εις  άφανισμόν,  καϊ  "Αζωτος  μεσημβρίας  εκριφήσεται,  καϊ 
*Ακκαρών  εκριζωθήσεται.     5οναϊ  οι  κατοικονντες  τ6  σχοίνισμα  της  $ 
θαλάσσης,    πάροικοι  Κρητών  λόγος  Κνρίον  εφ*  νμάς  Χανάαν,  γη 
αλλοφύλων,  καϊ  άπολώ  νμάς  εκ  κατοικίας'  6καϊ  εσται  Κρήτη  νομή  6 
ποιμνίων  καϊ  μάνδρα  προβάτων,  7 καϊ  εσται  τ6  σχοίνισμα  της  θα-  η 

λάσσης  τοις  καταλοίποις  ο'ίκον  Ιούδα·  β7τ'  αντονς  νεμήσονται  εν  τοΊς 
ο'ίκοις  Άσκάλωνος,  δείλης  καταλύσονσιν  άπο  πρόσωπον  νιων  Ιούδα, 
οτι  επεσκεπται  αντονς  Κύριος  6  θεος  αντων,  καϊ  άπεστρεψε  τήν 

αιχμαλωσίαν  αντων.  8  Ηκονσα  όνειδισμονς  Μωάβ  καϊ  κονδν-  8 
λισμονς   νιων  *Αμμών,  εν  οις  ώνείδιζον  τον  λαόν   μον   καϊ  εμεγα- 
λύνοντο  επϊ  τά  οριά  μον.    9 δια  τοντο  ζώ  εγώ,  λέγει  Κνριος  των  ο 
δννάμεων  6   θεος  Ισραήλ,  διότι  Μωάβ  ώς  Σόδομα  εσται,   καϊ  νιοϊ 
Άμμων  ώς  Τόμορρα,  καϊ  Ααμασκος  εκλελιμμενη  ώς  θιμωνιά  άλωνος 
καϊ  ήφανισμενη  εις  τον  αιώνα-  καϊ  οι  κατάλοιποι  λαον  μον  διαρ- 
πώνται  αντονς,  καϊ  οι  κατάλοιποι  εθνονς  μον  κληρονομήσονσιν  αν- 

τονς.   10αντη  αντόις  άντϊ  της  νβρεως  αντών,  διότι  ώνείδισαν   καϊ  ίο 
εμεγαλννθησαν  επϊ  τον  κνριον  τον  παντοκράτορα.     " επιφανήσεται  ιι 

§  γ  Κνριος  ε π'  αντονς,  καϊ  εζολεθ  ρεύσει  πάντας  τονς  5 θεούς  τών  εθνών 
της  γης,   καϊ  π ροσκννήσονσιν  αντω   έκαστος  εκ  τον  τόπον  αντον, 

πάσαι  αι  νήσοι  τών  εθνών.  Ι2Και  νμεΐς,  Αιθίοπες,  τρανματίαι  ΐ2 
ρομφαίας  μον  εστε'   13 καϊ  εκτενεΐ  τήν  χ^ιρα  αντον  επϊ  βορράν  καϊ  13 

ΚΑ(^Γ       II  1  σννδεηθητε  &0·3  (πίΓδίΐδ  σννδεθ.)         2  οιτι  προ  τον  επ.  εφ  νμ.  οργην 
Κνριον  3  σκεπασθητε]  εκσπασθητε  (·)  4  ει$  αφαν.]  ρΓ  εσται 
Α(^  |  εκριφησεται]  εκριζωθησεται  Α  \  εκριζωθησεται]  εκριφησεται  Α  5  εφ] 
προς  Α  7  επ]  εξ  Ν*  (επ  \  αντονς  ι°]  αντον  Κ1  (-τονς  Κ*ο·Μ™ΐ)) 
Α(^*  (-τονς  ̂ Iηδ)  |  νομησονται  Κ*  (νεμ.  Κ1)  |  Ιούδα  2°]  ρΓ  ν  \\*  (ΐιηρΓού 

ροδϋεα   Γ3.δ)  |  απεστρεφε   (-ψεν  ̂ 5^·ι>Α^*)]   επέστρεψε    £\*  (-ψεν  Κε·3) 
8  Αμμως        (Αμμων  &α3>  <:·ι>)  |  ονιδειξον  0*  (ονειδ.  ̂ 3)  9  διότι]  οτι 

(διότι  ροδίεα  οτι)  |  νιοι  (ίηεερ  νια  £\*  νιοι  Κ1)]  ρΓ  οι  ΝΑ(^)  |  εκλελειμ.- 
μενη  Β3*1^3  \  αιωναν  Κ*  |  καταλοιπον  (ι°)  Α  |  λαοί;]  ρΓ  τον  Α  10  παντο- 
κρατοραν  \\*  (-ρα  Ν0·3)  11  εττιφανησεται]  επιφανής  εσται  Κ*  (-στε)  Α 
(■σετε  Κ0·3  -σεται  ροδίεα  εσταί  Γενοε)  |  αντω]  αντον  £<*  (-τω  Ο.1  | 
αντον]  αντων  Α  13  εκτενει]  εκτενω  Κε·5  (ροδίεα  -ν  ι)  Α(^Γ  |  αντον]  μον 
Κε·5  (ροδίεα  αυτού)  Α(^Γ 66 
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άπολει  τον  Άσσύριον,  και  θήσει  την  Νινευή  είς  άφανισμον  άνυδρον  Β 

ΐ4  ως  ερημον  14 και  νεμήσονται  έν  μέσω  αυτής  ποίμνια  και  πάντα  τά 
θηρία  της  γης,  και  χαμαιλέοντες  και  έχίνοι  εν  τοις  φατνώμασιν  αυτής 
κοιτασθήσονται,  και  θηρία  φωνήσει  εν  τοΊς  διορύγμασιν  αυτής,  κόρακες 
εν  τοις  πυλώσιν  αυτής,  διότι  κέδρος  το  ανάστημα  αυτής. 

III   ι  (15)        1  Αυτη  η   πόΧις  ή  φαυλίστρια,  ή  κατοικούσα  έπ*  εΧπίδι,  η 
Χέγονσα  εν  καρδία  αυτής  Έγώ  είμι,  και  ουκ  εστίν  μετ  εμέ  ετι. 
πώς  έγενήθη  είς  άφανισμόν,  νομή  θηρίων  πάς  ό  διαπορευόμενος 

2  (ι)  δι'  αυτής  σνριεΐ  και  κινήσει  τάς  χείρας  αυτού.  2ώ  ή  επιφανής 
(2)  και  άποΧεΧυτρωμενη  πόΧις,  ή  περιστερά·  (2)ούκ  εϊσήκουσεν  φωνής, 
ουκ  εδέζατο   παιδίαν,  επι  τω  κυρίω  ουκ   έπεποίθει,  καϊ  προς  τον 

3  θεον  αυτής  ουκ  ηγγισεν.  3 οι  άρχοντες  αυτής  έν  αυτή  ως  λέοντες 
ώρνόμενοΐ'  οι  κριταχ  αυτής  ως  λύκοι  τής  Αραβίας,  ουχ  ύπελίποντο 

4  είς  το  πρωί'  Αοϊ  προφήται  αυτής   πνευματοφοροι,  άνδρες  καταφρο- 
5  νηταί'  οι  ιερείς  αυτής  βεβηΧοΰσιν  τά  άγια  και  άσεβουσιν  νόμον.  5ό 
δε  κύριος  δίκαιος  εν  μέσω  αυτής  και  ού  μη  ποίηση  άδικον  πρωί 
πρωί  δώσει  κρίμα  αυτού  είς  φώς,  χαι  ουκ  άπεκρύβη  και  ουκ  εγνω 

6  άδικίαν  έν  απαιτήσει,  και  ουκ  είς  νΊκος  άδικίαν.  6 έν  διαφθορά 
κατέσπασα  υπερηφάνους,  ήφανίσθησαν  γωνίαι  -αυτών  έξε ρημώσω 
τάς  όδους  αυτών  το  παράπαν  του  μη  διοδεύειν  έζέΧιπον  αι  πόΧεις 

7  αυτών  παρά  το  μηδένα  νπάρχειν  μηδέ  κατοικείν.  7 είπα  ΤΐΧήν  φο- 
βεϊσθέ  με  και  δέξασθε  παιδείαν,  και  ου  μή  έξοΧοθρενθήτε  εξ  όφθαΧ' 

μών  αυτής,  πάντα  οσα  έξεδίκησα  ε'π-'  αυτήν  ετοιμάζου  ορθρισον, 
έ'φθαρται  πάσα  ή  έπιφνΧΧ\ς  αυτών. 
13  απολει]  απολω        (ροδίεα  :λι)  ζ)Γ  |  θησει]  θησω  Κ0*  (ροδίεα  -σι)  Γ  |  ΝΑ(2Γ 

Ήινευην  ς\*  \  αφανσμο  Κ  14  νεμήσονται]  νεμηθησονται  Γ  |  χαμαλεοντες 
ς\*  (χαμαιΧ.  Ν0·*  χαμελ.  Κε·Μνΐά))  |  εχιδνοι  (^*  (εχινοι  ̂ α)  |  φατμωμασιν  Β* 
(φατν.  Β5)  |  κοιτασσθησονται  \  διωρνγμασιν  Κ  |  οιη  κόρακες  εν  τοις 
πυλ.  αυτής  £\*  (Ηαο  &ε·3)  |  ανάστημα  {-στεμα  Α^&Γ*)]  αντάλλαγμα  0* 
III  1  επ]  εν  0*  (δΐιρβΓΒΟΓ  7Γ  (^«ί)  |  βστι  0*  |  διαπορενομενος]  παραπορ.  ΑΓ 
πορ.  (^)  |  δι]  δια  ̂   |  κινήσει]  δες  Γ3.5  ρΐ  Ιίίΐ  ΐη  Α  2  απολελυτρωμενη] 
λελντρ.  Κ?  (ροδίεα  απολ.)  \  εισηκουσε  ̂ α  |  παίδια^  (-δεια^  Β^ί^Γ)]  παιδιας 
ς<*  (διαν  ί^·3»0·1·)  |  επεποιθει]  επεποθει  Κ*  {-ποιθ.  Χ0·15)  επεποιθησεν  Α^Γ  | 
-ηγγικεν  3  λέοντες]  ίηεερ  λο  Κ*  (λε.  Κ1*0·15)  |  Αραβειας  Α  \  υπελιποντο 
(-λειττ.  Αζ)Γ)]  ιπελιφθησαν  (δίε)  Ν*  {υπελιπ.  Νε·3(ν><ΐ),  ο·ΐ>)  4  αυτής  ι°] 
αυτών  Γ  |  βεβηλουσι  ̂ ίι  |  οιη  τα  αγια  και  ασεβ.  £ν*  (Ιιαί)  &ε·α)  |  ασεβονσι 
5  ποιήσει  Γ*  (-ση  Γ3)  |  κρίμα]  ρ  γ  το  Α  Γ)  Γ  |  οηΐ  ευ  φως... εν  απαιτήσει  Α(^  | 
ενω  Ν*  (εγν.  Ν1  <νί(1)  Ρ·3»  ο1>)  |  ι>εικο5  Βα^  6  διαφθορά]  καταφθορα  Ν* 
(διαφθ.  ̂ ε·ι>  ροδίεα  καταφθ.)  \  αυτών  ι°]  αντου  (^*  (-των  Ο^*)  |  εξελειπον 
Ας>*  {-λιπον  ,0_ΆΤΆ)  Τ*  |  ττολυ  Β*δ<*  (-λευ  Β3ΐ>  ̂ ς>ι>)  |  πάρα]  δια  &*ΑΓ 
7  πειδιαν  ̂ *  7τεδ.  ̂ χ1  παιδ.  Χε  αΑ  |  εξολεθρευθηται  ̂ *  εξολεθρευθη  ̂ ε1)  εξολε- 
θρευθητε  ΑΓ^Γ  |  πάντα]  όγ  δια  |  εξεδικησα]  εκδικησα  Α  \  ετοιμάζου]  ετοι- 
μαζωνου       (·ζου  ̂ ^,^>)  \  εφθαρται]  διεφθαρται  Κ^ΑΟ^  |  επιφυλις  Γ* 

(>Ί  Ε  2 
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Β        8Διά  τούτο  νπόμεινύν  με,  λέγει  Κύριος,  εϊς  ήμέραν  αναστάσεως  8 
μου  είς  μαρτνριον   διότι  το  κρίμα  μου  εις  σνναγωγάς  εθνών,  τον 

είσδέξασθαι  βασιλείς,  τον  έκχέαι  €7γ'  αυτούς   πάσαν   υργήν  θνμον 
μον  διότι  εν  πνρ\  ζήλονς  μον  καταναλωθήσεται  πάσα  ή  γή.    9  οτι  9 
τότε  μεταστρέψω  έπι  Χαούς  γλώσσαν  εις  γενεάν  αντης,  τον  επικα- 

*ι\  Γ  λεΐσθαι  πάντας^  το  όνομα  Κυρίου,  του  δονλεύειν  αντω  νπο  ζνγον 
ενα.     10 εκ.   περάτων  ποταμών  Αιθιοπίας   προσδένομαι  εν  διεσπαρ-  ίο 
μένοις  μου,  ο'ίσουσιν  θυσίας  μοι.    "εν  ττ]  ημέρα  εκείνη  ου  μη  καται- ιι 
σχυνθης  εκ  πάντων  τών  επιτηδευμάτων  σου  ων  ήσέβησας  εις  εμε· 
οτι  τότε  περιεΧώ  απ 6  σου  τα  φαυΧίσματα  της  ύβρεως   σου,  και 
ουκέτι  μη  προσθης  του  μεγαλαυχήσαι  έπ\  το  ορος  το  άγιόν  μου. 
12 και  υπολείψομαι  εν  σοι  Χαον  πραύν  και  ταπεινόν,  και  εύΧαβηθη-  χι 
σονται  άπο  του  ονόματος  Κυρίου  13οί   κατάΧοιποι  του  Ισραήλ,  και  13 
ου  ποιησουσιν  άδικίαν  και  ου  ΧαΧησουσιν  μάταια,  και  ού  μη  ευρέθη 
εν  τώ  στόματι  αυτών  γλώσσα  δόλια·  διότι  αύτοί  νεμήσονται  και  κοι- 
τασθησονται,  και  ουκ  εσται  ό  έκφοβών  αυτούς.  Ι4Χαιρβ,  θύ-  14 
γατερ  Σειών,  κήρυσσε,  θύγατερ  Ιερουσαλήμ·   εύφραίνου   και  κατα- 
τερπου  εξ  ολης  της  καρδίας  σου,  θύγατερ  Ιερουσαλήμ.     ι5περιεΐλεν  15 
Κύριος  τά  αδικήματα  σου,  Χελύτρωταί  σε  εκ   χειρός  εχθρών  σου· 
βασιλεύς  Ισραήλ  Κύριος  εν  μέσω  σου,  ουκ  οψη  κακά  ούκέτι.     ι6έν  ιό 
τω  καιρώ  έκείνω  έρεΐ  Κύριος  τη  Ιερουσαλήμ  θάρσει,  Σειών,  μή  πα- 
ρείσθωσαν  αι  χεϊρές  σου.    17  Κύριος  ό  θεός  σου  εν  σοι,  6  δυνατός  ιγ 
σώσει  σε,  έπάξει  έπ\  σέ  εύφροσύνην  και  καινιεΐ  σε  εν  ττ}  αγαπήσει 
αυτού,  και  εύφρανθήσεται  έπ\  σέ  εν  τέρψει  ως  εν  ημέρα  εορτής. 

13 και  συνάξω  τους  συντετριμμένους"  ούαί,  τις  ελαβεν  έπ'  αυτήν  όνει-  ι8 

ΝΑί^Γ       8  πασαν]  ρΓ  νίά  την  οργην  μου  &ε·Μν·<ΐ)  (ροδίεα  Γ&δ)  |  διότι  2°]  οτι  Α  | 
^λουϊ]  του  ζήλου  Β3ΐ3Α  ζήλου  9  μεταστρψω  (δϊο)  Κ  (ω  ΓεδΟΓ  Χ1)  | 
γλωσαν  Κ*  (-σσαν  ̂ °·3)  |  γενεαν  αυτής]  γενεάς  αντων  Α  |  παν\...  Γ  |  ζυγών 
0*  ("Τ0"  10  Εθιοπια*  Ν*  (Αιθ.  Κε·3»&ι>)  |  τροσδεξομαι]  +  τους 
ικετεύοντας  με  των  εσπαρμενων  Κε·3(νί(1>  (ροδίεα  Γ3.δ)  |  οπα  προσδεξομαι  εν 
διεσττ.  μου  Α^  |  διεσπασμενοις  Κ*  (διεσπαρσμ.  [δίο]  Ν")  |  οισονσι  <^Ά  |  μοι] 
μου  ίηοερ  Κ*  (μοι  Κ1 61  Ρ°5ΐ6!1)  ^  επιτηδευμάτων)  βδελυγματων 
12  υπολείψομαι]  υπολιψωμαι  ς\*  (-ψομαι  Κ0·5)  |  πραυν]  πολύν  Α  |  Κΐ'ριοιι]  ρΓ 
του  Α  13  και  ου  (2°)]  ουδε  μη  Α<3  |  λαλησουσι  Α(^)Ά  |  τω  στοματι]  οηι 
τω  Α  |  ααυτων  (δίο)  Α  |  νεμησονται]  νομ  ίηοερ  Χ*  {νεμ.  Κ1)  14  θύγατερ] 
θυγατηρ  Κ*  (-τερ  Νε·5)  ΙβΓ:  ίίεηα  ζ)  (ι°  εί  2°)  |  Σιων  Β'^^Α^3:  ίίεηι  ι6  | 
κατατερπου]  τερττου  Κ*  (κατατ.  Κε·α'  °·15)  15  περιειλε  ()Ά  \  λελυτρωται  σε] 
λελυτρωσε  Κ*  (-ται  σε  Νε·3)  |  βασιλεύς  Ισραήλ]  βασιλεύσει  ̂ ε·^  (νίά),  |  Κυ- 
ριος  2°]  ρΓ  ο  Α(^  |  ουκ]  ρτ  και  Α  16  παρησθωσαν  Χ*  (παρισθ.  Χ?) 
17  ο  δυνατοί]  οηι  ο  Κ^ΑΟ^  |  αγαπήσει]  ευφροσύνη  Ν*  (αγαπησι  Νε'3' I 
εύφρανθήσεται]  ευφρανι  σε  £ν*  (-νθησεται  ̂ ε·α)  |  σε  4°]  σοί  Α  18  <^νν' 
τετριμμένους]  +  σου  Α(±  |  ον.  επ  αυτήν  Κε  (ροδίεα  επ  αυτ.  ον.)  Α(^) 68 
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ΐ9  δισμόν ;    19ιδον  εγώ  ποιώ  εν  σο\  ένεκεν  σον  εν  τω  καιρώ  ε'κείνω,  Β 
Χεγει  Κύριος,   και  σώσω  την   εκπεπιεσμένην    κα\  την  άπωσμενην 

2ο  εισδεξομαι  αυτούς  εις  καύχημα  κάί  ονομαστούς  εν  πάση  τη  γϊ}.  20και 
καταισχννθησονται  εν  τώ  καιρώ  εκείνω  οταν  καΧώς  ύμϊν  ποιήσω,  και 
εν  τώ  καιρώ  οταν  εισδέξομαι  νμας'  διότι  δώσω  υμάς  ονομαστούς  και 
εις  καύχημα  εν  πάσιν  τοις  ΧαοΊς  της  γης,  εν  τώ  στρεφειν  με  την  αίχμα- 
Χωσίαν  νμών  ενώπιον  υμών,  Χεγει  Κύριος. 

19  ποιώ·  Β  |  ένεκα  Α(£  |  εκπεπιεσμένην]  εκπερ  ΐηοερ  Ν*  (εκπεπ.  Κ1)  |  ΚΑ(> 
αυτούς]  ρΓ  και  θησομαι  Κα;1Α(^)  20  εισδεξομαι]  εισδεξωμαι  ΒΗ?1)  εισδε- 
χωμαι  Α^  |  πασι  Α(^)  |  στρεφαν~\  επιστρεφειν  Βί^V1^1^^Α^ ΒιΛδΟΓ  Σοψονιατ  θ  Β^Αζ) 

ν 
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Β        ΕΝ  τω  δευτέρα»  ετει  €ΐτ\  Ααρίου  τοΰ  βασιλέως  έν  τω  μηνι  τώ  %  Τ 
εκτω  μια  του  μηνός  έγένετο  λόγος  Κυρίου  Ιν  χειρί  Άγγαίου  τοΰ 
προφήτου  λέγων  Έίπον  προς  Ζοροβαβέλ  τον  τοΰ  Σαλαθιήλ  εκ  φυλής 
Ίονδα  και  προς  Ίησοΰν  τον  τοΰ  Ίωσεδέκ  τον  Ιερέα  τον  μέγαν  λέγων 

2Τάδβ  λέγει  Κύριος  Παντοκράτωρ  λέγων  Ό  λαος  ούτος  λέγουσιν  ζ 
Ούχ  ηκει  ό  καιρός  τοΰ  οίκοδομήσαι  τον  οίκον  Κυρίου.    3  και  έγένετο  3 
λόγος  Κυρίου  έν   χειρί  Άγγαίου  τοΰ   προφήτου  λέγων   4Ει  καιρός  4 
μεν  υμιν  έστιν  τοΰ  οίκείν  έν  οϊκοις  υμών  κοιλοστάθμοις,  6  δε  οίκος 

υμών  έξηρήμωται;   5 και  νΰν  τάδε  λέγει  Κύριος  ΐΐαντοκράτωρ  Ύάξατε  5 
δ);  τά?   καρδίας  υμών  εις  τάς  όδούς  υμών  6έσπείρατε   πολλά,   και  6 
είσηνέγκατε   ολίγα,   έφάγετε    και   ουκ    εις    πλησμονην,    επίετε  και 
ουκ  εις  μέθην,  περιεβαλεσθε  και  ουκ  έθερμάνθητε  έν  αύτοίς,  και  ό 
τους  μισθούς  συνάγων  συνηγαγεν  εις  δεσμον  τετρυπημένον.    7τάδε  γ 
λέγει  Κύριος  ΐΐαντοκράτωρ  θέσθε  τάς  καρδίας  υμών  εϊς  τάς  όδους 

υμών  8άνάβητε  εϊς  το  ορος  και  κόβατε  ξύλα  και  οικοδομήσατε  τον  δ 
οΐκον,  και  ευδοκήσω  έν   αύτώ  και  ένδοξασθήσομαι,  είπεν  Κύριος. 
9έπεβλέψατε  εις  πολλά  και  έγένετο  ολίγα,  και  είσηνέχθη  εϊς  τον  $ 
οίκον  και  έξεφύσησα  αυτά.    διά  τοΰτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Παντο- 

κράτωρ Άνθ'  ών  ό  οίκος  μού  εστίν  έρημος,  ύμεΐς  δέ  διώκετε  έκαστος 

ΝΑζ)       ΙηδΟΓ  Αγγαιος  ι  Β#Α(£  I  1  Δαρείου  Β3<3  |  Αγγεου  Β*  (-γαιου  Β3·1) 
&  |  ειπον]  +  δη  Α^  |  εκ  φυλής]  ρΓ  τον  Α  2  οιη  λέγων  (ροδίεα 
Γενοε)  |  ο  καιρό*]  οιη  ο  (^*  (ηαβ  3  Αγγεου  4  μεν  υμιν] 
υμιν  μεν  ΚΑ(^)Ιη£  οιη  μεν  0*  |  εστι  Ο^3-  |  οηι  υμων  ι°  ̂ ε·3  (ροδίεα  Γενοε) 
Α0  |  υμων  2°]  ούτος  ΚΑ<3  |  εξερημωται  Α^*  (εξηρ.  0.*)  5  οηι  δη 
^ε·5  6  εσπειρατε]  ρΓ  διότι  τάδε  λέγει  κΊ  παντοκράτωρ  (δεη  Γ3.δ  I  1ΪΙ) 
Α  |  εισηνεγκετε        |  οηα  και  2°  ̂ ε-^ε·13  |  επιετε]  τ  δυρ  Γ£ΐδ  Α*  \  εις  2°]  £5 
Α*  (εις  Α1)  |  εθερμαρθητε  Ν*  (εθερμανθ.   £\ς)  |  συναγων]  συναγαγων 
τετρεπημενον   Κ*  (τετρνπ.  ε·13)  7  τας  καρδίας  δΐιρ  Γ3.5  ΑΆ  \  τας 
οδον$]  οιώ  τας  Κ*  (ηαΰ         <=·*>)  οδούς  δυρ  ταδ  ρΐ  Ηΐί  Αα  8  ε«]  επι 
&*Α(Ϊ  |  το  ορος]  οηι  το  Ν*  (ηαο  Ν1^))  |  κοψετε  Ν*  {-ψατε  Κ*·»6·1») 
9  εγενετο]  ̂ νοντο  Α  \  εστίν]  ρΓ  ο?  Κε.(ΐ>?)  νίά  (πΐΓδ  άεΐ) 

7° 



αιγαίος 

π  5 

ίο  ει$·  τον  οίκον  αυτόν,  10διά  τούτο  άνέξει  6  ουρανός  άπυ  δροσού,  και  Β 
ιι  ή  γη  νποστελείται  τά  έκφόρια  αντής'  11  και  έπάξω  ρομφαίαν  €π\ 

την  γην  και  έπι  τα.  ορη,  και  επί  τον  σίτον  και  έπι  τον  οίνον  και 

επ\  το  'έλαιον  και  οσα  εκφέρει  η  γη,  και  έπι  τους  ανθρώπους  και  επι 
ΐ2  τά  κτήνη,  και  επι  πάντας  τονς  πόνους  των  χειρών  αυτών.  12Και 

ηκονσεν  Ζοροβαβέλ  ό  του  Σαλαθιήλ  εκ  φνλης  Ίουδα  και  Ιησούς  6 
του  Ίωσεδεκ  ό  ιερεύς  ό  μέγας  και  πάντες  οι  κατάλοιποι  του 
λαού  της  φωνής  Κυρίου  του  θεού  αυτών  και  τών  λόγων  Άγγαίου 
του  προφήτου,  καθότι  έξαπέστειλεν  αντον  Κύριος  ό  θεος  αυτών  προς 

13  αυτούς,  και  έφοβήθη  ό  λαός  από  προσώπου  Κυρίου.  13  και  είπεν 
Άγγαιος   άγγελος   Κυρίου  εν   άγγέλοις   Κυρίου  τώ  Χαώ  Έγώ  ειμί 

ΐ4  μεθ'  υμών,  λέγει  Κύριος.  14  και  έξήγειρεν  Κύριος  το  πνεύμα  Ζο- 
ροβαβέΧ τον  ΣαΧαθιήΧ  εκ  φνλής  Ίουδα  και  τό  πνεύμα  Λησού  τον 

Ιωσεδέκ  τον  ιερέως  τον  μεγάλον  και  το  πνεύμα  τών  καταλοίπων 

παντός  τον  λαού,  και  εισήλθαν  και  έποίονν  εργα  εν  τώ  ο'ίκω  Κνρίον 
ΤΙαντοκράτορος  θεού  αυτών. 

II  (15)  ι  ΙΎί)  τετράδι  και  εικάδι  τον  μηνός  τον  έκτον  τω  δεντέρω  ετει  έπι 
(ι)      Ααρίον  τού  βασιΧέως  ̂ τω  μην\  τω  έβδόμω  μια  και  εικάδι  τού  μηνός 

2  ελάλησεν  Κύριος  εν  χειρϊ  Άγγαίον  τού  προφήτον  Χέγων  2Έίπ6ν  δ?; 
προς  ΖοροβαβέΧ  τον  ΣαΧαθιήΧ  εκ  φνλής  Ίουδα  και  προς  Ίησονν 
τον  τον  Ίωσεδεκ  τον  ιερέα  τον  μέγαν  και  προς  πάντας  τους  κατα- 

3  Χοίπους  τού  Χαού  Χέγων  3Τίς  εξ  υμών  ος  είδεν  τον  οίκον  τούτον  έν 
τη  δόξη  αντον  τη  έμπροσθεν ;   και  πώς  νμείς  βλέπετε  αντον  νυν; 

4  καθώς  ονχ  νπάρχοντα  ενώπιον  υμών.    54και  νύν  κατίσχυε,  Ζοροβα-  §1 

βέλ,  λέγει  Κύριος,  και  κατίσχυε,  *Ιησού  6  τού  Ίωσεδεκ  ό  ιερεύς  ό 
μέγας,  και  κατισχυέτω  πάς  ό  λαοί  της  γης,  λέγει  Κύριος,  και  ποι- 

5  είτε·  διότι  μεθ*  υμών  εγώ  είμι,  λέγει  Κύριος  ό  παντοκράτωρ,  5  και 

11  σων  Κ*  (σιτον  Ν0·*·  ̂ )  12  εκ  φυλής]  ρτ  ο  Α  12—14  οπι  ΝΑς>Γ 
και  Ιησούς... ΣαλαΟιηλ  εκ  φνλης  Ιούδα  <2*  (ηαϋ  (^««ηΐδίΓ.  ίίβηι  ̂   καί 
Ιησούς... εξαποστειλεν  αντον  κς  ο  θί  αντον  προς  (^(?) ,η£ δυΡ)  |  αντων  ι°]  αυτού 
0™Ζ  (ροδίεα  -των)  |  λγγεου  Ν  13  λγγεος  Κ  |  άγγελος  Κυρίου]  Αγγεος 
Κ*  (οπι  Κα3' ο1>)  |  εν  αγγελοις  Κυρίου]  ο  άγγελος  κνριον  α  άγγελος  κ.  Κε1> 
οπι  Αί^™^  14  το  πνα  Ιησού,  δΐιρ  τα5  (δες  ΓΟ,δ)  Α5  |  οηι  παντός  ̂ *  (ηαΐ) 
0™ε)  |  εισηλθεν  Κ*  (-λθον  Κα·α)  |  εργα]  ρΓ  τα  Α(^  II  1  τετραοι] 
τέταρτη  ̂ *  (τετραοι  (^3)  |  οπι  ετει  0*  (παβ  Ο·1)  |  Δαρείου  Β3ΐ>  |  τω  μην  ι 
τω  εβδομω]  τω  εβδομω  μηνι  Α  (-νει)  |  ελαλησεν]  ελαβεν  Ν*  (ελαλ. 
^ε.α)  |  Αγγεου  Κ  2  ̂ αλαί?ιηλ]  ρΓ  του  Β3ΐ}ν'άΚΑ(^  |  φηλης  Ν* 
(0υλ.  Κ^3)  3  τις  εξ  νμων]  +  περιλειφθει.ς  Κεα  (ροδίεα  ναπ)  |  ειδεν]  οιδ€ν 
Α  4  Εοροβαβελ  Κ*  (Ζορ.  Κε·3)  Ι  Ι^σου  ο]  Ιησούς  Ανίά  |  εγω  μεθ  νμων 
ΑΓ  |  ο  τται/τοκρατωρ]  οπι  ο  Κ0,ι>Α(2Γ 
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ΑΓΓΑΙΟΣ 

Β  το    πνεύμά  μου  έφέστηκεν  εν  μέσω  υμών  θαρσείτε.     6  διότι  λέγει  6 
Κύριος  ΐΐαντοκράτωρ  "Έτι  άπαξ  εγώ  σείσω  τον  ούρανον  και  την  γήν 
κα\  την  θάλασσαν  και  την  ξηράν,  7 και  συνσείσω  πάντα  τα.  εθνη,  η 
και  ηξει  τα.  εκλεκτά  πάντων  των  εθνών  και  πλησω  τον  οίκον  τού- 

τον δόξης,  λέγει  Κύριος  ΐΐαντοκράτωρ.    8  εμον  το  άργύριον  και  εμον  8 
το  χρυσίον,  λέγει  Κύριος  ΐΐαντοκράτωρ.    9  διότι  μεγάλη  εσται  η  δόξα  9 

του  ο'ίκου  τούτου  η  εσχάτη  υπέρ  την  πρώτην,  λέγει  Κύριος  Παντο- 
κράτωρ'  και  εν  τω  τόπω  τούτω  δώσω  είρηνην,  λέγει  Κύριος  Παντο- 

κράτωρ, και  είρηνην  ψνχής  εις  περιποίησιν  παντι  τω  κτίζοντι  του 
άναστήσαι  τον  ναον  τούτον. 

10Ύετράδι  και  είκάδι  του  ενάτου  μηνός  έτους  δευτέρου  επ\  Ααρίου  ίο 
έγένετο  λόγος  Κυρίου   προς  Άγγάίον  τον  προφήτην  λέγων  11  Τάδε  μ 
λέγει  Κύριος  Παντοκράτωρ  Έπερώτησον   τους   ιερείς  νόμον  λέγων 

Ι2Έάι/  λά73?7  άνθρωπος  κρέας  άγιον  εν  τω  άκρω  του  ιματίου  αυτοΰ,  ΐ2 
και  άψηται  το  άκρον  του  ιματίου  αυτοΰ  άρτου  η  εψέματος  η  ο'ίνου 
η  ελαίου  η  παντός  βρώματος,  εί  άγιασθησεται ;    και  άπεκρίθησαν  οι 

ιερείς  και  είπαν  Ου.     13 και  είπεν  Άγγάίος  Έάν  άψηται  μεμιαμμένος  13 
ακάθαρτος  επ\  ψνχή  έπϊ  παντός  τούτων,  εί  μιανθησεται;   και  άπεκρί- 

θησαν οι  ιερείς  και  είπαν  Μιανθησεται.    14 και  άπεκρίθη  Άγγάίος  και  14 
είπεν  Ούτως  ό  λαος  οΰτος,  και  ούτως  το  έθνος  τούτο  ενώπιον  εμοΰ, 
\έγει  Κύριος,  και  ούτως  πάντα  τά  εργα  των  χειρών  αυτών,  και  δί 
εάν  έγγίση  εκεί,  μιανθησεται  ένεκεν  τών  λημμάτων  αυτών  τών  ορθρι- 

νών, οδυνηθησονται  άπο  προσώπου  πόνων  αυτών  και  έμισείτε  εν 

ττύλαις  ελέγχοντας.     15  και  νυν  θέσθε  δη  εις  τάς  καρδίας  υμών  άπο  ΐζ 
της  ημέρας  ταύτης  και  υπεράνω,  προ  του  θείναι  λίθον  έπ\  λίθον  εν 
τω  ναω  Κυρίου,  ι6τίνες  ητε,  οτε  ένεβάλλετε  εις  κυψέλην  κριθής  εΐ-  ι6 
κοσι  σάτα,  και  έγένετο  κριθής  δέκα  σάτα,  και  είσεπορεύεσθε  εις 

«ΑΟΓ       5  το  πνεύμα]  οχη  το  Γ  6  δωτι]  +  ταδε  Α(^  |  Παντοκράτωρ]  ρν  ο 
Ν*  (ΐπιρΓοΙ)  ο  Ν^*.  ε·*>)  |  οπι  και  2°  Ν*  (ηαϋ  Ν*3)  7  σνσσεισω  Β^(±Ά  Ι 
εκλεκτά]  επίλεκτα  Γ  |  πλησω]  πληρώσω  ΑΓ  9  είρηνην  2°]  ειρήνη*  Α  \ 
κτί'ςοντϊ]  κτισαντι  Γ  10  του  ένατου  μηνός]  μηνι  τω  ενατω  ΑΓ  τω 
μην  ι  τω  εν.  ζ)  |  Ααρειου  Β^Ο'Τ  \  Αγγεον  Ν  11  επερωτησον]  +  δη 

12  αγιον]  αγριον  Κ*νιΛ  |  η  εψεματος  η  οίνου]  η  οίνου  η  εψ. 
^ο.ΐ}(νίά)  η  €ψ.  τ[ου]  0ίν,  ρνίά  |  ςψηματος  |  οιη  ει  Ν*  (ροδίεα  Γβνοο) 
13  Αγγεος  Ν  |  μεμιασμενος  ΝΓ  \  ακάθαρτος]  οπι  Ν0·5  ρΓ  η  Αζ>  |  επι  ψυχή] 
ψνχη  επι  ψυχή  Α  ψυχή  επι  ψνχην  ζ)  |  επι  2°]  απο  Α^  14  Αγγεος 
Ν  |  εμον]  μου  (±  \  εαν]  αν  ζ)  |  ενγιση  Ν  |  εκει]  αυτών  ̂   |  οπι  αυτών  2° 
Γ  |  πόνων]  πονηριών  Ν<=·»  "  15  βυ]  επι  Κ^·ιΆ^Γ  |  υπεράνω  προ]  επάνω 
Α  |  οπι  προ  Α  16  κριθής  ι°]  ροδί  ι  2  ίοτί  ΙίΚ  Γ3.5  Α?  |  εγενετο]  εγινετο 

]  κριθής  δεκα  σατα]  δεκα  σατα  κρ.  ̂°·ι> 

Γ- 



αιγαίος 
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τό  ύποΧηνιον  εξαντΧήσαι  πεντήκοντα  μετρητής,  και  εγενοντο  είκοσι.  Β 

ΐ7  17 (πάταξα  υμάς  εν  άφορία.  καϊ  εν  άνεμοφθορία  κα\  εν  χαΧάζη,  πάντα 
τά  εργα  των  χειρών  υμών,   και  ουκ   επεστρεψατε  προς  με,  Χεγει 

ι3  Κύριος.     ι8υποτάξατε  δη  τά$·  καρδίας^  υμών  άπο  της  ημέρας  ταύτης  Γ 
και  επεκεινα,  άπο  της  τετράδος  και  εικάδος  του  ενάτου  μηνός,  και 

από  της  ημέρας  ης  τεθεμεΧίωται  6  ναός  Κυρίου'  θεσθε  εν  ταίς  καρ- 
19  δίαις  υμών,  19 ει  έπιγνωσθήσεται  επι  της  άΧω,  καϊ  εϊ  ετι  η  αμπεΧος 

και  τ)  συκη  κα\  η  ροά  καϊ  τά  ξύΧα  της  εΧαίας  τά  ου  φέροντα  καρπόν 
από  της  ημέρας  ταύτης  ευλογήσω. 

2ο       20Και  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  εκ  δευτέρου  προς  ΆγγαΊον  τον  προ- 
2ΐ  φητην  τετράδι  καϊ  εΐκάδι  του  μηνός  Χεγων  21Έιπόν  προς  ΖοροβαβεΧ 

τον  του  ΣαΧαθιι)Χ  εκ  φυΧης  Ίουδα  Χεγων  'Έγω  σείω  τον  ούρανόν 
22  και  την  γην  και  την  θάΧασσαν  και  την  ξηράν,  22 και  καταστρέψω 

θρόνους  βασιλέων,  καϊ  όΧεθρεύσω  δύναμιν  βασιλέων  τών  εθνών,  καϊ 
καταστρέψω  άρματα  καϊ  αναβάτας,  και  καταβησονται  Ιπποι  και  άνα- 

23  βάται  αυτών  έκαστος  εν  ρομφαία  προς  τον  άδεΧφόν  αύτοΰ.  23εν  τη 
ήμερα  εκείνη,  Χεγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ,  Χημψομαί  σε  ΖοροβαβεΧ  τον 
του  ΣαΧαθιηΧ  τον  δούΧόν  μου,  Χεγει  Κύριος,  και  θησομαί  σε  ώς  σφρα- 

γίδα, διότι  σε  ηρετισα,  Χεγει  Κύριος  ΐΐαντοκράτωρ. 

16  πεντήκοντα]  ν  Κ  [  εγενοντο]  εγινοντο  |  είκοσι  ι°]  ρΓ  ει$  &\  17  επα-  ΝΑ(^Γ 
ταξα]  ρΓ  και  ρ  |  αφορια]  απορία  Κ*  (αφ.  ςί0·^)  αφθορια  Α  18  υπο- 

τάξατε] τάξατε         <:·!>  Α(^Γ  |  τεθεμελιωται]  εθεμελιωθη  Α(^  19  ει 
ι°]  +  ετι  Κ^ΑΟ^  \  έπιγνωσθήσεται  (επεγν.  Β*  επιγν.  Β315)]  επιγνωσησθε  Ο.* 
(επιγνωσθ.  |  οπι  ει  ι°  Α(^  |  οπι  ετι  Α  |  ξύλα]  φύλλα  Κ*  (ξυλα  Ν^5)  |  ευ- λογήσω] και  επάνω  ευλ.  αυτα  Α  20  Αγγεον  ς\  21  σειω]  σισω 
ςξε-Ρ·3-)  22  οιώ  και  ολεθρευσω  δυν.  βασ.  Κ*  Ιί&Ιί  κ  εξολεθρενσω  δυν. 
βασ.  ̂ 3»ε·»(νΐ<3)  (ροδί^α  Γ3.δ)  |  εξολεθ ρεύσω  Α(^)  |  αναβατά^]  +  αυτώ  (ροδΐ63. 
Γ&δ)  +  ·  και  κατα\στρεψω  πασαν  την  δυναμιν  αυτώ\  και  καταβαλω  τα  ορια 
αυτών  και\  ενισχύω  τουί  εκλεκτούς  μου'  Α  |  καταβησονται]  αναβησονται  Α 
ζ)*  (λ'  καβησ.  [δΐο]  Γ)ιηζ)  23  λημψομαι  (ληψ.  0)]  +  σε  Κβ.**Λ  |  ω5  σφρα. 
γίδα  (ωσφρ.  &)]  ευ  σφρ.  Α  |  διότι]  οτι  Α  |  ηρετισαμην  Κς  (ροδίοα  ηρετισα) 

8α550Γ  Αγγαιος  (-γεοϊ  Κ)  ι  ΒΚΑ(^ 
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

Β        ΕΝ  τώ  ογδόω  μην  ι  έτους  δευτέρου  ε'π-ί  Δσρε/ου   έγένετο  Χόγος  ι  I 
Κυρίου  προς  Ζαχαρίαν  τον  του  Βαραχίου  υ'ών  Άδδώ  τον  προφητην 
λέγων  ζΏργίσθη   Κύριος  €π\  τους  πατέρας  υμών  οργην  μεγάΧην.  ι 
3και    έρεΐς    προς    αυτούς  Τάδε   λέγει    Κύριος    Παντοκράτωρ   Έπι-  3 
στρέψατε  προς  μέ,  λέγει  Κύριος  των  δυνάμεων,  κα\  έπ  ιστραφησομαι 
προς  υμάς,  λέγει  Κύριος  των  δυνάμεων.     4κα!  μη  γίνεσθε  καθώς  οι  4 
πατέρες  υμών,  οΐς  ενεκάΧεσαν  αύτοΐ,ς  οι   προφηται  έμπροσθεν  λέ- 

γοντες  Τάδε  λέγει   Κύριος   ΤΙαντοκράτωρ   ' Αποστρέψατε   άπο  τών 
οδών  υμών  τών   πονηρών   και  άπο  τών   επιτηδευμάτων   υμών  τών 
πονηρών  και  ουκ  εισηκουσαν,  και  ου  προσέσχον  του  εισακοΰσαί  μου, 
λέγει  Κύριος.    5 οι  πατέρες  υμών,  ποΰ  είσιν ;  και  οί  προφηται,  μη  τον  $ 
αιώνα  ζησονται;  6πΧην  τους  Χόγους  μου  καϊ  τα  νόμιμα  μου  δέχεσθε,  6 
οσα  εγώ  έντέΧλομαι  εν  πνεύματί  μου  τοΊς  δούλοις  μου  τοϊς  προ- 
φηταις,  οι  κατεΧάβοσαν  τους  πατέρας  υμών.     και  άπεκρίθησαν  και 
είπαν  Καθώς  παρατέτακται  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ  του  ποιήσαι  ημίν 
κατά  τάς  οδούς  ημών  και  κατά  τά  επιτηδεύματα  ημών,  ούτως  έποίησεν 

ημΊν. 7Ύτ)  τετράδι  και  εικάδι  τω   ένδεκάτω  μην'ι,  ούτος  εστίν   6  μην  η 
Σαβάτ,  εν  τώ  δευτέρω  ετει  επ\  Δαρείου  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς 

Ζαχαρίαν  τον  του  Βαραχίου  υιον  Άδδώ  τον  προφητην  Χέγων  8'Έό-  8 

ΗΑζ)       ΙηδΟΓ  Ζαχαρίας  ια  ΒΑ(^)  οπι       Ζαχαρίας  Χε·ι>  I  1  δεύτεροι·]  β'  Ν  | 
Δαρείου  (Βί^)3)]  Ααριου  £νΑ(^*  2  υμων]  ημών  Α  3  λέγει  Κύριος 
των  δυνάμεων  (ι0)]  λ.  κ*  παντοκράτωρ  #*  οπι  £\°·α  (οπι  παντοκρ.  εΐΐαιτι  ̂ <:·ϊ>) 
Ρ  |  και  επιστραφησομαι  προς  υμας]  επιστρέψατε  προς  με  £\*  (κ  επιστραφ.  προς 
υμ.  ί^0·3»  ε·ΐ>)  |  τον  δυνάμεων  (2°)]  παντοκράτωρ  Α(^  4  υμων  ι°]  υπων  Ν* 
(υμ.  |  έμπροσθεν]  ρΓ  οι  £\ε:ιΑ(2  |  και  απο... πονηρών         δΐιρ  ταδ  Α1  | 
οπι  και  ουκ  εισηκουσαν  5  εισι  (2α  6  παρατετακτο  ζ)3  |  οηι  ημιν 
1°  Α(^  υμιν  Ν*  (ημ.  Ν0·*· &1>)  |  ημών  Ι°]  ρων  Κ*  (ημ.  Ν0·3·  ε·1»)  υμων  Α^)  | 
ημών  ι°]  υμων  Α(^  7  τη  τετραδι]  οπι  τη       |  Ααρειου  (ίηεΐ  ε  ΒιΛ] 
Ααριου  &  8  εωρακα  Β3Χ(^):ινκ1 
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ρακα  τήν  νύκτα,  και  ιδού  άνηρ  έπιβεβηκώς  επί  ιππον  πυρρόν,  και  Β 
ούτος  ίστήκει  ανά  μέσον  των  ορίων  των  κατασκίων,  και  οπίσω  αυτού 

9  Ιπποι  πυρροί  καϊ  ψαρο\  και  ποικίλοι  και  λευκοί.    9  και  είπα  Τί  ούτοι, 

κύριε;  και  είπεν  προς  με  ό  άγγελος  ό  λαλών  εν  εμο'ι  Έγώ  δείξω  σοι 
ίο  τί  εστίν  ταΰτα.     10 και  άπεκρίθη  ό  άνηρ  ό  έφεστηκώς  ανά  μέσον  των 

ορέων  και  είπεν  προς  με  Ουτοί  είσιν  ους  εζαπέστεΐλεν  Κύριος  περιο- 
ιι  δενσαι  την  γήν.     11  και  άπεκρίθησαν  τώ  άγγέλω  Κυρίου  τώ  εψεστώτι 

ανά  μέσον  των  ορέων  και  είπον  ΤΙεριωδεύσαμεν  πάσαν  την  γήν,  και 

ΐ2  ιδού  πάσα  ή  γη  κατοικείται  και  ησυχάζει.     12 και  άπεκρίθη  ό  άγγελος 
Κυρίου  και  είπεν  Κύριε  ΤΙαντοκράτωρ,  εως  τίνος  ου  μη  έλεήσης  την 

ΙερουσαΧημ  και  τά$·  πόΧεις  Ιούδα,  ας  ύπερείδες  τούτο  έβδομηκοστον 
ΐ3  ετος;  Ι3και  άπεκρίθη  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ  τώ  άγγέλω  τω  ΧαΧοϋντι 
14  εν  έμοι  ρήματα  καλά  και  λόγους  παρακλητικούς.  14 και  είπεν  προς  με 

ό  άγγελος  ό  ΧαΧών  εν  εμο'ι  Άνάκραγε  λέγων  Τάδε  λέγει  Κύριος 
ΤΙαντοκράτωρ  Έζήλωκα  την  Ιερουσαλήμ  και  την  Σειών  ζήΧον  μέγαν, 

15  15  και  οργήν  μεγάλην  εγώ  οργίζομαι  ε'πι  τά  εθνη  τά  συν  επιτιθέμενα, 
άνθ'  ών  μεν  εγώ  ώργίσθην  ολίγα,  αυτοί  δε  σννεπέθεντο   εις  κακά. 

ι6  ι6διά  τούτο  τάδε  Χεγει  Κύριος  Επιβλέψω  έπ\  Ιερουσαλήμ   εν  οί- 
κτιρμω,  και  ό  οίκος  μου   άνοικοδομηθήσεται  εν  αύτη,  λέγει  Κύριος 

ΐ7  Παντοκράτωρ,   και  μέτρον   έκταθήσεται  έπι   Ιερουσαλήμ  ετι.     17 και 
είπεν  προς  μέ  6  άγγελος  ο  λαλώι/  εν  εμοί  Άνάκραγε  λέγων  Τάδε 

λέγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ  "Έτι  διαχυθήσονται   πόλεις  εν  άγαθοίς, 
και  ελεήσει  Κύριος  ετι  τήν  Σειών  και  αιρετιεί  την  Ιερουσαλήμ. 

(ΐΐ)   (ι)  ι8        18  Και  ήρα  τους  οφθαλμούς  μου  καϊ  είδον,  και  ιδού  τέσσαρα 
(2)  19  κέρατα.     19 και  είπα  προς  τον  άγγελον  τον  λαλούντα  εν  εμο'ι  Τι 

8  επί  ιππον]  ειππον  Κ*  (β7τι  ιππ.  ̂ ε·3'  ε·1))  εφ  ιππον  Α  |  πυρον  Κ.*  (πνρρον  ΝΑ(^ 
£ζο.3,  α£>^  |  €ί0-ΤηΚ€1  β^ς)»  €στηΚί  ειστηκι  ί^·3·  (ιστηκει  ̂ ε·ι')  |  ορέων]  ρΓ  δυο 
Α^  |  αυτού]  τούτον  (^  |  πύροι  Κ*  (πυρρ.  Κ0·^)  |  οιτι  και  ψαροί  ̂ ε·ι>  9  εστίν] 
ετιν  ί**  (εστ.  Κ0·15)  εστι  0*  10  επεστηκως  Ν*  (εφεστ.  Κε·»»  ε·1*)  |  ςξαπεσταλκεν 
Κ0·5  (ροδίεα.  ε£αττε(Γτειλεΐ')  Α(^  |  περιοδενσαι]  ρΓ  του  Α(^*  {περιωδ.  (^(νκΐ)™^ 
11  είπαν  Α(^  |  περιοδευκαμεν  Α  12  ελεήσεις  Α  |  πολις       (-λει$  ̂ ε·ϊ))  | 
υπερδες       υπεριδες  Κ<:·3»ε·^Α  13  και  απεκριθη. .  ,καλα]  4  Ηηεαδ  οβείίδ 
ηοΐανίί;  εί:  ϊη  πι^  αοΙδΟΓ  ου  κ'  π'  Έβρ'  Βα1>  14  και  ειπεν]  ηα.δίΛΐ1&ηα 
αάρΐηχ  ΒΆ  |  ε  ξήλωσα  &  \  Σιων  Β^ΚΑί^3:  ϊίεητι  17  15  οργισομαι 
^0.5  (νίά)  (ροδίεα  οργίζομαι)  \  εγω  μεν  £\Λ(2  |  οργισθην  ̂ *  (ωργ.  ̂ α)  16  Κυ- 
ριοϊ[  + παντοκράτωρ  Α  |  επιβλέψω]  επιστρέψω  Β^ΚΑί^  |  εν  ι°]  επ  Β*Γογ1 
(γ3.§  αΠη  ΐη  ν  Β?)  Ι  οικτειρμω  Α(,)*  (οικτιρμ.  0?)  |  εκτεθησεται  Α  17  7τροδ 
με... εν  εμοι  οΐιείο  ηοίανϊί  ε£  ΐη  ΐη**  κ'  τ'  Εβρ'  αάδΟΓ  ΒΕ  |  Παντο- 

κράτωρ] ρΓΟ  π  ΐηοερ  κ  ν  50Γ  ΓηΙεΓ  ω  εί  ρ  Κ*  (παντοκράτωρ  Κ1)  \  πόλεις 
(-λΐ5  Κ*  -λείε  ̂ ς  ΐ1)]  ρΓ  αι  ̂   |  ελεήσει  Κυριοϊ]  ει  εί  5  δπρ  Γαδ  Κ1  |  αιρετιεί] 
+  ετι  &0*νίά  «ι  1  ί™1)     +  Κ5  Α  |  Ιερου<ταλτ7ρ,]  +  ετι  Α  18  ιδον  ί<ςΑ  | 
τέσσερα  ̂ ^Α^  19  λαλοντα       (-λουντα  Κε·α) 
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Β  εστίν  ταύτα,  κύριε;    και  είπεν  προς  με  Ταύτα  τα  κέρατα  τά  δια- 

σκορπ'ισαντα  τον  Ίούδαι/  και  τον  ΙσραήΧ  και  Ιερουσαλήμ.  20καί  2ο  (3) 
εδειξέν  μοι  Κύριος  τεσσάρας  τέκτονας.  21  και  είπα  Τι  ούτοι  ερχον-  2ΐ  (4) 
ται  ποιήσαι;  και  είπεν  Ύαντα  τα.  κέρατα  τα.  διασκορπίσαντα  τον 
Ίούδαν  και  τον  ΊσραήΧ  κατέαξαν,  και  ούδείί  αυτών  ήρεν  κεφαλήν 
και  εξήΧθοσαν  ούτοι  του  όξύναι  αυτά  εις  χείρας  αυτών  τά  τεσ- 

§  Γ  σαρα  κέρατα,  τά  εθνη  τά  ̂ επαιρόμενα  κέρας  επ\  τήν  γήν  Κυρίου 
του  διασκορπίσαι  αυτήν. 

1Και  ήρα  τους  οφθαλμούς  μου  και  είδον,  και  ιδού  άνήρ  και  εν  ι  (5)  Π 
τΐΙ  Χ€1Ρί   αύτού  σχοινίον  γεωμετρικόν.    2και  είπα   προς  αυτόν  2  (ό) 
ΤΙού  συ  πορεύη;    και  είπεν  προς  με  Αιαμετρήσαι  τήν  Ίερουσα- 
Χήμ,  του  ίδείν  πηΧίκον  το  πΧάτος  αυτής  εστίν  και  πηΧίκον  το 
μήκος.    3 και  ιδού  ό  άγγεΧος  6  λάλων  εν  εμοϊ  Ίστήκει,  και  άγγεΧος  3  (?) 
έτερος  εξεπορεύετο  είς  συνάντησιν  αύτω,  4 και  είπεν  προς  αυτόν  4  (δ) 

Χεγων   Αράμε   και   ΧάΧησον   προς  τον   νεαν'ιαν   εκείνον  Χεγων 
Κατακάρπως  κατοικηθήσεται  Ιερουσαλήμ  από  πΧήθους  ανθρώπων 
κ*ζι  κτηνών  εν  μέσω  αυτής·  5 και  εγώ  εσομαι  αυτή,  Χέγει  Κύριος,  5  (ο) 
τείχος  πυρός   κνκΧόθεν,   και  είς  δόξαν  εσομαι  εν  μεσω  αυτής. 

6ώ  ώ  φεύγετε  από  γής  βορρά,  Χεγει  Κύριος,  διότι  εκ  τών  τεσ-  6  (ίο) 
σάρων  άνεμων  του   ουρανού   συνάζω  υμάς,   Χεγει  Κύριος·   7 είς  γ  (ιι) 
Σειών  άνασώζεσθε,  οι  κατοικούντες  θυγατέρα  ΒαβυΧώνος.    8 διότι  8  (12) 
τάδε  Χεγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ  Όπισω  δόξης  άπέσταλκέν  με 
επ\  τά  εθνη  τά  σκυΧευσαντα  υμάς,  διότι  ό  άπτόμενος  υμών  ώς 

άπτόμενος  τής  κόρης  του  οφθαλμού  αύτοΰ'  9διότι  ιδού  εγώ  επι-  9  (13) 
φέρω  τήν  χείρά  μου  επ   αυτούς,  και  έσονται  σκυΧα  τοίς  δουΧευ- 
ουσιν  αντοίς,  και  γνώσεσθε  οτι  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ  άπεσταλκεν 

με.     10τερπου   και  ευφρα'ινου,   θύγατερ   Σειών,    διότι  ιδού  εγώ  ίο  (14) 

ΝΑξ)Γ       19  εστι  0*  \  και  ειπεν ...Ιερουσαλήμ]  οοείΐδ  ηοΐανίί  εΙ  ϊη  ιώ§  αάδΟΓ  ου  κ' 
π'  Εβρ'  Βα<?)  |  οιη  και  Ιερουσαλήμ  Α(^  20  τέσσαρες  (-ρα$  (>)  \ 
τεκτονες  Κ*  (-να$  ε 21  ειττεν  (·πε  (}*)]  + προς  με  Α(^  |  δε«  (^* 
(ουδ.  0*)  |  εξηΧθοσαν]  εισηΧθον  Α(^  |  τέσσερα  ̂ ^1Α^*  |  οπι  τα  εθνη  Α*  (ΗαΙ) 
Α3?)  |  διασκορπησαι  Γ*  II  1  ιδον  ΚΑΓ  |  σχονιον  Ν  2  συ]  σοι  Ν*  (σι; 
^0.3,0.^  |  4δ61„]  €ηδ€ιν  Κ*  €ι§,  ̂ ?  3  ειστηκει  ΒΕΪ>  |  συνάντησιν  αυτω] 
απαντησιν  αυτού  ΚΑ(^  4  ειπε  ̂ ^  |  οπι  Χεγων  ι°  Κ*  (ηαβ  Κ0·3)  |  νεανιαν] 
νεανισκον  Κ  |  κατακαρπος  (^3  |  κατοικησεται  Κ*  (-κηθησεται  Κε·3)  |  εν  μεσω] 
τρτ  των  Αί^Γ  5  λέγει]  φησιν  Α(^*  {φησι  ζ)**"1)  Γ  |  εσομαι  7°]  εσω  και 
Γ  |  αυτής]  αυτών  ΑΓ  6  απο]  εκ  ξ)  7  Σια»/  Β^ΚΑί^Γ:  ΐίεηι  ίο 
8  Χεγει]  λει  Ν*  λεγι  Κ0·3  |  απτομενος  2°]  ρΓ  ο  ΝΑΓ  9  οπι  ιδου  ̂ *  (Ιιαο 
(2'ηε)  |  δουΧευσασιν  Α(±  \  αντοις]  αυτής  Γ  |  γνωσονται  Ν*  (-σεσθε  Νε1>)  |  οτι] 
διότι  Αί^Γ  |  Κύριος]  ρτ  εγω  ειμι  Κ*  (ΐπιρΓΟΟ  Ν1  <νίά»  ε·3'  ̂   |  απεσταΧκε  (> 
10  θνγατηρ  Ν*  (-τερ  Κ^13)  |  διότι]  οτι  Ν  |  οπι  εγω  Α 
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(15)  ιϊ  έρχομαι  και   κατασκηνώσω   εν  μέσω   σου,  λέγει   "Κύριος.     11  και  Β 
καταφεύξονται  εθνη  πολλά  επ\  τον  κνριον  εν  τη  ήμερα  εκείνη, 
κα\  έσονται  αύτώ  εις  λαόν,  και  κατασκηνώσονσιν  εν  μεσω  σον, 
και  επίγνωση  οτι  Κύριος  Ώ,αντοκράτωρ  εζαπεσταλκεν  με  προς 

(ιό)  ΐ2  σε.     1-2 και   κατακληρονομησει  Κύριος  τον  Ίούδαν,  τη  μερίδι  αυ- 
τού ε'πι  την  γήν  την  άγίαν,  κα\  α'ιρετιεϊ  ετι  την  Ιερουσαλήμ. 

(17)  13  Ι3εύλαβείσθω  πάσα  σαρξ  άπο  προσώπου  Κυρίου,  οτι  εξεγηγερται 
εκ  νεφελών  άγιων  αυτού. 

III   ι        χΚαί  εδειξέν  μοι  Κύριος  τον  Ίησούν  τον  ιερέα  τον  μεγαν,  εστώτα 
προ  προσώπου  αγγέλου  Κυρίου,  και  6  διάβολος  Ίστηκει  ε'κ  δεξιών 

2  αυτού  του  άντικεΐσθαι  αυτώ.  2  και  εΐπεν  Κύριος  προς  τον  διάβολον 
Έπιτιμησαι  Κύριος  εν  σοι,  διάβολε,  και  επιτιμησαι  Κύριος  εν  σοι 

6  εκλεξάμενος  την  ̂ Ιερουσαλήμ·  ουκ   Ιδού  τούτο  ως  δαλός  εξεσπα- 
3  σμενος  εκ  πυρός;   3 και  >Ιησούς  ην  ενδεδυμενος  ιμάτια  ρυπαρά,  και 
4  Ίστηκει  προ  προσώπου  του  αγγέλου.    4 και  άπεκρίθη  και  ειπεν  προς 
τούς  εστη κότας  προ  προσώπου  αυτού  λεγων^  Άφέλετε  τα  ιμάτια  τα  *Ι  Γ 

ρυπαρά  άπ'  αυτού,     και  είπεν  προς  αύτόν  Ιδού  άφηρηκα  τάς  άνο- 
5  μίας  σου,  και  ενδύσατε  αύτον  ποδήρη,  5 και  επιθέτε  κίδαριν  καθαράν 
επ\  την  κεφαλήν  αυτού,  και  επεθηκαν  κίδαριν  καθαράν  επ\  την 
κεφαλήν  αυτού,  και  περιέβαλαν  αύτον  ιμάτια,     και  6  άγγελος  Κυρίου 

6  ιστηκεΐ'  6 και  διεμαρτύρατο  6  άγγελος  Κυρίου   προς  Ίησούν  λέγων 
7  7Τάδβ  λέγει  Κύριος  "Παντοκράτωρ  *Εν  ταΊς  όδοις  μου  πορεύη  και  εν 
τοϊς  π ροστάγμασίν  μου  φυλάζη,  καϊ  σύ  διακρίνεις  τον  οΐκόν  μου'  και 
εάν  διαφυλάσσης  την  αύλην  μου,  και  δώσω  σοι  αναστρεφόμενους  εν 

8  μεσω  των  ·  εστηκότων  τούτων.  8 άκουε  δη,  Ιησούς  ό  Ιερεύς  6  μέγας, 
σύ  καϊ  οι  πλησίον  σου  οι  καθήμενοι   προ   προσώπου,  διότι  άνδρες 

11  επίγνωση]  γνώση  £\?  (ροδίβα  πΐΓ5  επιγν.)  \  εξαπεσταλκεν]  απεσταλ-  ^Α(^Γ 
κεν  Α  12  τη  μεριδι]  την  μερίδα  £\*(^)Γ  και  την  μ.         (ροδίεα  Γ3.8  κ)  Α 
13  σαραξ  Ν*  |  αττο]  ττο  Κ*  (απ.  Ν0·*)  |  οτι]  διότι  Αφ1  III  1  €δεφ  ή*  | 
τον  Ιησουν]  οηι  τον  Α(^)Γ  |  ειστηκει  Β3*5 (^»Γι,(ν1'1)  (ϊίειη  3>  5)  I  του  ο,ντικει- 
σθαι]  οηα  του  Α  2  τούτο]  το  Β*  (του\το  Β3?ΐ5)  |  εξεσπαμενο*  Β* 
(εξεσπασμ.  Β1^™1*)  3  του  αγγέλου]  οιώ  του  <^>*  (ΗαΙ>  (^)ηι£)  +  κυ  <^) 
4  ειπεν  ι°]  ειπα  Α  είπε  ί^·1  |  του$  εστηκοτας]  τ.  εστωτας  Κ*  (τ.  εστηκοτας  Ν0·1*) 
τον  εστηκοτα  |  αφελε  φ*  (-Χετε  ̂ :ι)  |  ρυπαρα]  ρυ  δαρ  ταδ  Α;ι!  |  ποδηρη] 
πορηδη  (δΐο)  ̂   5  οιώ  και  επεθηκαν... αυτού  (ι°)  ̂ *  (Ηαο  ̂ ·1))  και  περιε- 
βαλον  αυτόν  ιμάτια  και  επεθ.  κιδ.  καθ.  επι  την  κεφ.  αυτού  Α(^)  6  λε- 
γων  προς  Ιησουν  Λ  7  εν  ι°]  εαν  Βα1ίΑ  ρΓ  εαν  (,)  |  εν  ι°  ίΐΏρΓοΙ)  Β3ΐ)  | 
προσταγμασι  0*  \  φυΧασση  Ν0-11  (ν1(1'  (ροδίοα  φύλαξη  ιονοο)  Α(^)  |  διαφυλασ- 
σης]  φύλαξης  και  γε  Α  διαφύλαξης  και  γε  |  τούτων]  ρΓ  α  Κ*  (ΐηιρΓοΙ)  &\') 
3  Ιησού  ΝΑ(2  |  οι  καθήμενοι]  ρι  και  Α^  |  προσώπου]  +  σου  ΝΑ(,) 
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Β  τερατοσκόποι  εισί'  διότι  ιδού  εγώ  αγω  τον  δούλόν  μου  ΆνατοΧήν 
9 διότι  6  Χίθος  ον  έδωκα  προ  προσώπου  *Ιησού,  επι  τον  Χίθον  τον  9 
ενα  επτά  οφθαλμοί  εισιν  ιδού  εγώ  όρύσσω  βόθρον,  Χεγει  Κύριος 
ΐΐαντοκράτωρ,  και  ψηλαφήσω  πάσαν  την  άδικίαν  της  γης  εκείνης  εν 

ήμερα  μια.  10 εν  τη  ήμερα  εκείνη,  Χεγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ,  σνν-  κ> 
καλέσετε  έκαστος  τον  πΧησίον  αυτού  ύποκάτω  άμπεΧου  κα\  ύποκάτω 
συκης. 

*Και  επεστρεψεν  6  αγγεΧος  ό  ΧαΧων  εν  εμοί,  κα\  εξήρεΡ  με  ον  ι  IV 
τρόπον  οταν  ε'ξεγερθτ}  άνθρωπος  εξ  ύπνου  αύτού'  2 κα\  είπεν  προς  ι 
με  Τι  σύ  βλέπεις;     και  είπα  Έόρακα,  και  ιδού  Χυχνία  χρυσή  ολη, 
και  το  Χαμπάδιον  επάνω  αυτής,  και  επτά  λύχνοι  επάνω  αυτής,  και 
επτά  επαρυστρίδες  τοις  Χύχνοις  το7ς  επάνω  αυτής,  3  και  δύο  ελαΐαι  3 
επάνω  αυτής,  μία  εκ  δεξιών  του  Χαμπαδίου  αυτής  και  μία  εξ  ευω- 

νύμων.   4 και  επηρώτησα  και  είπον  προς  τον  αγγελον  τον  ΧαΧούντα  4 
εν   εμοι  Χεγων   Τι  εστίν  ταύτα,  κύριε;     5 και  άπεκρίθη  6  αγγεΧος  ζ 
ό  ΧαΧών  εν  εμοι   και  είπεν  προς  με  Χεγων  Ου  γινώσκεις  τί  εστίν 

ταύτα;     και  είπα  Ουχί,  κύριε.    6 και  άπεκρίθη   και  είπεν   προς  με  6 
Χεγων  Ούτος  6  Χόγος  Κυρίου   προς  ΖοροβαβεΧ  Χεγων  Ούκ  εν  δυ- 

νάμει μεγάΧη  ούδε  εν  ισχύι  αλλ'  η  εν  πνεύματί  μου,  Χεγει  Κύριος 
ΤΙαντοκράτωρ.    1  τις  ει  σύ,  το  ορος  το  μεγα  το  προ  προσώπου  Ζο-  η 
ροβαβεΧ,  τού   κατορθώσαι;   και  εξοίσω  τον  Χίθον  τής  κΧηρονομίας 

Ισότητα  χάριτος  χάριτα  αυτής.    8 και  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  8 
Χεγων  9Αί  χείρες  ΖοροβαβεΧ,  εθεμεΧίωσεν  τον  οίκον  τούτον,  και  αι  9 

§  Γ  χείρες  αυτού  §  επιτελεσουσιν  αυτόν,  και  επιγνώση  διότι  Κύριος  Ιϊαντο- 
κράτωρ εξαπεσταλκεν  με  προς  σε.     10  διότι  τις  εξουδενωσεν  εις  η  με-  ίο 

ρας  μικράς;  και  χαρούνται  και  οψονται  τον  Χίθον  τον  κασσιτερινον 
εν  χειρ\  ΖοροβαβεΧ·  επτά  ούτοι  οφθαλμοί  είσιν  οι  επιβλέποντες  επϊ 
πάσαν  την  γήν.     11  και  άπεκρίθην  και  είπα  προς  αυτόν  Τι  αι  δυο  ιι 

ΝΑ(>Γ       8  εισι]  ει\σει  Κ*  (ει  ι°  δΐΐρ  Γ&5  Κ1)  εισιν  £\οα'  ̂   Α  ζ)*  (-σι  0*)  |  αγω]  επάγω 
9  δεδωκα  ̂   |  επτα]       Ν         10  συγκαλέσετε  Β3ΐ>  Α(^*  νίά  (-σατβ 

(2*8αΐίβιη)  IV  1  εξηρεν]  εξηγειρεν  ΝΑ<2*  (-ρε  ζ)3)  |  εξεγερθη]  εξερθη  ΑνίΛ 
2  είπα]  ειπεί*  Α(^*  (είπε  ̂ 3)  |  εωρακα  Β5Κ(>  νίά  |  λύχνοι]  λνχνι  Ν*  (-χνοι  Ν1)  | 
επαρυστιδες  Κ1  (παρ.  Ν*  -στριδας  Α  4  ειπον]  ειπα  Α(^>  |  οηι  λέγων  Α  | 
εστι  (^)3:  ίίεηι  5,  13  δ  οηι  προ5  με  λέγων  Α  5 — 6  οηι  ου  γινωσκεις 
...προς  με  λέγων  (2°)  Ν*  (η^ο  ̂ ·»«»»ίη£  Γ6δα-        ταε ήη\<*η  6  6{7Γε 
(^3:  ϊΐεηι  13  |  Ζοβαβελ  Ν*  (Ζοροβ.  ̂  νε1  ε1ί3ΐη  3ηίε3)  |  εν  ι°]  ν  $υρ  Γθ5  Β! 
9 — 10 οηι  εθεμελιωσεν.,.εν  χειρι  Ζοροβ.  (^*  (Ιιαΐ)  (2,η£)  9  εθεμελιωσαν 
ΝΑί^"^  |  επιτελονσιν  Α  |  ε£απεστειλει>  Α  10  χαρησονται  Νε1Α(2ιη§Τ| 
κασσιδεριον  £\*  (κασσιτερινον  ̂ ^,^)  |  επτά]  ξ'  Κ  |  οφθαλμοί]  +  κυ  £\<^)Γ3? 
(δαρ  ταδ)  |  εισιν] +  κν  Α  ει  δπρ  Γ3.5  Γ3?         11  είπα]  ειπον  Χ 
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ΐ2  ελάίαι  ανται  αι  εκ  δεξιών  της  λυχνίας  και  εξ  ευωνύμων;  12 καΐ  επη-  Β 
ρώτησα  εκ  δεύτερον  κα\  είπα   προς  αυτόν  Τι   οι  δύο   κλάδοι  τών 
ελαιών  οι   εν  ταις   χερσ\ν   τών  δύο   μυξωτηρων  τών  χρυσών  τών 

ΐ3  επιχεόντων  κα\  επαναγόντων  τάς  έπαρυστρίδας  τάς  χρυσας;  13  και 
είπεν  προς  με   Ουκ   οιδας  τί  εστίν  ταύτα;     κα\  ειπα  Ουχί,  κύριε. 

ΐ4  14 και  ειπεν  Ούτοι  οι  δύο  νιοι  της  πιότητος  παρεστηκασιν  κυρίω 
πάσης  της  γης. 

V  ι        ΣΚαι  ε'πέστρεψα  και  ηρα  τους  οφθαλμούς  μου  και  εΐδον,  και  Ιδού 
2  δρεπανον  πετόμενον.  2καί  είπεν  προς  με  Τί  συ  βλέπεις;  και  είπα 
Έγώ  ορώ  δρεπανον  πετόμενον  μήκους  πήχεων  ε'ίκοσι  και  πλάτους 

3  πήχεων  δεκα.  3και  είπεν  προς  με  Αυτη  η  άρα.  η  εκπορευομενη  επι 
πρόσωπον  πάσης  της  γης·  διότι  πας  6  κλέπτης  εκ  τούτου  εως  θανά- 

του εκδικηθησεται,   και   πας  6  επίορκος  εκ   τούτον  εκδικηθησεται. 

4  4  και  εξο'ισω  αυτό,  λέγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ,  και  εϊσελεύσεται  εις 
τον  οΐκον  του  κλεπτου  και  €ΐ?  τον  οίκον  του  ομνύοντος  τώ  ονόματι 
μον  επ\  ψεύδει,  και  καταλύσει  εν  μεσω  του  οίκου  αυτού,  και  συντε- 

5  λεσει  αύτον  και  τα  ξύλα  αύτοΰ  και  τους  λίθους  αυτού.  5 Και 

εξηλθεν  6  άγγελος  ό  λάλων  εν  εμοϊ  και  ειπεν  προς  με  *Ανάβλεψον 
6  τοις  όφθαλμοΊς  σον  και  'ίδε  το  εκπορευόμενον  τούτο.  6 και  €ΐ7τα  Τι 

εστίν;     και  είπεν   Τούτο  το  μετρον  το  εκπορευόμενον.     και  είπεν 

7  Αυτη  ή  αδικία  αυτών  εν  πάστ]        γτ\.     7 και  ιδού  τάλαντον  μολίβου 
8  εξαιρόμενον  και  ιδού  μία  γυνη  εκάθητο  εν  μεσω  του  μέτρου.  8και 
ειπεν  Αυτη  εστίν  η  άνομία'  και  εριψεν  αύτην  εν  μεσω  του  μέτρου, 

9  και  εριψεν  τον  λίθον  του  μολίβον  εις  το  στόμα  αύτης.  9 και  ηρα 
τους  οφθαλμούς  μου  και  είδον,  και  ιδού  δύο  γυναίκες  εκπορευόμεναι, 

11  αι  εκ  δ.]  οπι  αι  Γ*  |  της  λυχνίας  και  εξ  εωνυμων]  νμων  Κ*  (της  λ.  κ.  εξ  ΝΑς>Γ 
ευων.  Κ03·  ς·1))  |  ευωνύμων]  +  (ρν  &δί6Πδθ  ηοη  ίηδΐ  Β6)  αυτής  Β^  12  ται$ 
χερσιν]  οπι  ται'ί  Γ  |  επαρυστιδας  Ν*  (-στριδας  Να  {«*·*»»·  ε·*))  13  με]  +  λεγώ #ο.\>  +0  άγγελος  Γ  |  ειπα  ουχι]  α  ο  Γ€50Γ  Ν1  (ειπεν  &*ίθΓί)  14  ούτοι] 
+  εισιν  Γ  |  δυοι  Κ  |  παρεστηκασιν  (σι  0)]  ρΓ  οι  Κ0·3  οι  (ο  δυρ  Γαδ)  παρα- 
στηκονσιν  Γ  |  κυριω]  ρΓ  τω  Α(^Γ  V  1  ιδον  ΑΓ  |  πετόμενον]  ε  ι°  δΐιρ 
Γαδ  η  υί:  νΐ(1  ΑΆ  πετωμ.  Γ*  2  ειπεν  (-πε  <^Ά)]  +  κς  Κ  |  ορω  εγω  Α  \  μήκος 
Α(^Γ  |  πλάτος  ΑΟΥ  3  προσώπου  Α(,)  |  ο  κλέπτης]  οιη  ο  Γ  |  εκδικηθησεται 
•2°]  ρΓ  εως  θανάτου  ΚΑί^Γ  4  εκξοισω  (δίο)  Κ  |  αυτό]  αυτα  Α5  |  εισβλβυ- 
σομαι  Α  |  κλετττου]  πλεπου  Κ*  πλεπτ.  (κλεπτ.  Νε)  |  το  ονόματι  Γ*  | 
κατάλυση  Κ  |  αιττον]  αυ  δυρ  πίδ  Γ1  (ΐηοερ  τα  £  Γ*)  5  τοι?  000.]  ρΐΌ  τ 
ΐηοερ  7Γ  Β*  (του  Β1)  |  ιδβ]  +  τι  Κς·Λ  |  εκπορευόμενον]  ρευ  δΐΐρ  Γαδ  Γ?  6  βστι 
ξ)3  |  ειπε  (ι°)  <33:  ΐΐεπι  ιι  |  αυτών]  αυτού  Κ*  (-των  ̂ ε·3·^)  7  μολυβου 
Κ  |  7^"^  Α"α  ΑψΓ  |  μέτρου]  τάλαντου  Α  (λαντ  δυρ  Γαδ  Α13)  8  και  2°] 
αι  Ν*  (κ.  Κί2Π18η1βί10·3)  |  εροι^ε"  1°  Β1)Ας>Γ:  2°,  Ας>*  (-^ε  Φ)  Γ  |  το]  ο  Β*  (το 
Β30)  9  ειδον]  ιδον  ς<ΑΤ  |  εκπορευομενοι  Ν*ν1ί1  (-ραι  &1) 
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Β  και  πνεύμα  έν  ταΊς  πτέρυζιν  αυτών,  και  αύται  ειχον  πτέρυγας  επόπος· 
και  ανέΧαβον  το  μέτρον  ανα  μέσον  της  γης  και  ανά  μέσον  του  ουρανού. 
10 και  6ΐ7τα  προς  τον  ίίγγεΧον  τον  ΧαΧονντα  έν  έμοί  Που  αύται  άπο-  ίο 
φέρονσιν  το  μέτρον;  11  και  ειπεν  προς  μί  Οίκοδομήσαι  αύτώ  οικίαν  ιι 
έν  γη  ΒαβνΧώνος  και  έτοιμάσαι,   και  θήσονσιν  αυτό  έκεϊ  έπ\  την 
έτοιμασίαν  αυτού. 

1Και  έπέστρεψα  και  ήρα  τους  οφθαλμούς  μου  και  είδον,  και  ιδού  ι 
τέσσαρα  άρματα  έκπορενόμενα  έκ  μέσον  δύο  ορέων,  και  τα  Όρη  ην 

Όρη  χαλκά.    "έν  τω  αρματι  τω  πρώτω  Ίπποι  πυρροί,  και  έν  τω  2 
άρματι  τω  δεντέρω  ίπποι  μέΧανες,  3 και  έν  τω  αρματι  τω  τρίτω  ίπποι  3 
Χενκοί,  και  έν  τω  αρματι  τω  τετάρτω  Ίπποι  ποικίΧοι  ψαροί.    4  και  4 
άπεκρίθην  και  βιττα  προς  τον  ίίγγεΧον  τον  ΧαΧοΰντα  έν  έμοί  Τί  έστιν 
ταύτα,  κύριε;   5 και  άπεκρίθη  6  αγγεΧος  6  ΧαΧών  έν  έμο\  και  ειπεν  5 
Ύαΰτά  έστιν  οί  τέσσαρες  άνεμοι  του  ουρανού,  εκπορεύονται  παρα- 
στηναι  τω  κνρίω  πάσης  της  γης.    6εν  ω  ήσαν  οι  Ίπποι  οί  μέΧανες,  6 
έζεπορεύοντο  επί  γην  βορρά,  και  οί  ΧενκοΙ  έξεπορεύοντο  κατόπισθεν 
αυτών,  και  οι  ποικίΧοι  έξεπορεύοντο  έπ\  γην  νότου,  7  και  οί  ψαροί  η 
έξεπορεύοντο   και  έπέβΧεπον  του  πορεύεσθαι  του  περιοδευσαι  την 
γην.     και  ειπεν  Ιίορεύεσθε  και  περιοδεύσατε  την  γην-  και  περιώ- 
δευσαν  την  γην.     8  και  άνεβόησαν,  και  έΧάΧησεν   προς  με  Χέγων  8 
Ιδού  οί  έκπορενόμενοι  επί  γην  βορρά,  και  αν  έπαυσαν  τον  θυμόν  μου 
εν  γτ\  βορρά. 

9  Και  έγένετο  λογο$·  Κυρίου   προς  μέ  Χέγων  ΐ0Αάβε  τά  έκ  της  ̂  
αϊχμαΧωσίας  παρά  τών  αρχόντων  καϊ  παρά  τών  χρησίμων  αυτής  και 
παρά  τών  έπεγνωκότων  αυτήν,  και  εϊσεΧεύση  συ  έν  τή  ημέρα  έκείντ) 

εις  τον  οίκον  Ίωσιου  του  Σοφονίον  τον  ηκοντος  έκ  ΒαβνΧώνος}  "και  ιι 
Χήψτ]  άργύριον  και  χρνσίον  και  ποιήσεις  στεφάνονς,  και  έπιθήσεις 

ΝΑ(}Γ       9  ταιςπτ.]  τοις  πτ.       (ταις  Κ1)  |  ειχον]  ειπον  £\*νί<1  (ειχ.  Κ1)  \  πτέρυγας 
(-765  Κ*νίά  -γας  ̂ 1)]  +  ω5  πτέρυγας  &ΑΟ™ζ  10  που]  του  $*ν>ά 
(που  Ν1)  |  αποφερονσι  11  αυτο]  αντω  Γ*         VI  1  επέστρεψα]  ίηοερ 
67γι  Ν*  (επεστρ.  Κΐ(νίά)βΐρ<«ί«ι)  |  (ι$ον]  ι5ορ  ΑΓ  |  Τ€σσ€ρα  ΚΑΓ  2  εν  ι°]  ρΓ 
και  Γ  |  πύροι  ΚΑ  4  εστι  0*  5  ειπεν  (-πε  +  προς  με  Ν0-3  (ροδίεη. 
άεΐ)  |  ταύτα  εστίν]  οντοι  εισιν  Α  ταύτα  εισιν  |  εκπορεύονται]  ρΓ  οι  Κ<:  α 
(ροδίεα  οίεΐ)  (^)Γ  |  τω  κυριω]  εν  κ~ω  Τ*ν[ά  6  οι  ίπποι]  οηα  οι  Ν  |  επι  γην] 
εγγης  Κ*  (επι  γην  |  βορραν  Κ*  |  οπι  αυτωΐ'  Κ*  (Ιιαβ  Κ?)  αυτόν  Γ 
7  6^67τορευοί'το]  +  κ  εζητονν  Κ0·3  (Γαδ  εΐ  δηρεΓδΟΓ  επι  γην  νότου  γο.5  οηιηϊα 
Κεχ)  |  οπι  πορεύεσθαι... και  ειπεν  Ο.*  (1ΐ3.1>  περιοδενσαι  την  γην  κ  ειπεν  Κ°·3>  ε·13)  | 
του  περιοδενσαι]  και  περιοδ.  Α(^Γ  8  ανεβοησεν  Β^ΚΑζ)*  (-σε  ί^3)  Γ  ) 
γην]  την  Ν*  γης  <2Γ  |  οπι  και  3°  Ν^'^Αί^Γ  9  με]  εμε  Κ*  10  και 
παρα  (ι°)  1}ϊδ  δΟΓ  Κ*  (ϊπιρίΌΟ  ι°  Κ1)  |  αυτήν]  αντων  Α  11  λημψη  ΝΑ(^) 
Χημψω  Γ*  ληψω  Γ3  |  στέφανους]  ου  τεδΟΓ  Κ1  (ρπιΐδ  ην  ηί  νϊά) 
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ΐ2  έπϊ  την  κεφαλήν  Ιησού  τού  Ίωσεδέκ  τού  Ιερέως  του  μεγάλου,  12 και  Β 
έρεϊς  προς  αυτόν  Τάδε  λέγει  Κύριος  Παντοκράτωρ  Ιδού  άνήρ,  *  Ανατολή 
όνομα  αυτω,   και  ν7Γθκάτω#ει>  αύτοΰ  άνατελεΐ,  και  οικοδομήσει  τον 

13  οίκον  Κυρίου·  13 και  αυτός  λημψεται  άρετην,  και  καθιειται  και  κατάρζει 
έπ\  του  θρόνου  αυτού,  και  εσται  ό  Ιερεύς  εκ  δεξιών  αυτού,  και  βουλή 

ΐ4  εϊρηνικη  εσται  ανά  μέσον  αμφοτέρων.  14  ό  δε  στέφανος  εσται  τοις 
υπομένουσιν  και  τοίί  χρησίμοις  αύτής  και  τοις  επεγνωκόσιν  αυτήν, 

ΐ5  και  €ΐ$·  χάριτα  υιού  Σοφονίου,  και  είϊ  -ψαλμόν  εν  ο'ίκω  Κυρίου.  15  και 
οί  μακράν  απ  αυτών  ηξουσιν  και  οίκοδομησουσιν  εν  τώ  ο'ίκω  Κυρίου, 
και  γνώσεσθε  διότι  Κύριος  Παντοκράτωρ  άπέσταλκέν  με  προς  ύμάς' 
και  εσται  εάν  είσακούοντες  εϊσακούσητε  της  φωνής  Κυρίου  τού  θεού 
υμών. 

VII    ι        χΚαι  έγένετο  εν  τώ  τετάρτω  ετει  έπϊ  Ααρείου  τού  βασιλέως  έγένετο 
λόγος  Κυρίου  προς  Ζαχαρίαν,  τετράδι  τού  μηνός  τού  ενάτου  ος  εστίν 

2  Χασελεύ'  2  και  έξαπέστειλεν  εις  Βαιθήλ  Σαράσαρ  και  Άρβεσεέρ  ό  βασι- 
3  λίύ?  και  οι  άνδρες  αυτού  έξιλάσασθαι  τον  κύριον,  3λέγων  προς  τους 

ιερείς  τους  εν  τώ  ο'ίκω  Κυρίου  ΤΙαντοκράτορος  και  προς  τους  προφη- 
τας,  λέγων  Έΐσεληλυθεν  ώδε  εν  τω  μηνϊ  τω  πέμπτο)  τό  άγιασμα, 

4  καθότι  εποίησεν   ηδη   ικανά  ετη.     4 και  εγενετο  λόγος   Κυρίου  τών 
5  δυνάμεων  προς  με  λέγων  5Έίπόν  προς  άπαντα  τον  λαον  της  γης  και 
προς  τους  ιερείς  λέγων  Έάν  νηστεύσητε  η  κό-ψ-ησθε  εν  ταΐς  πέμπταις 
ή  εν  ταϊς  έβδόμαις,  και  ιδού  εβδομηκοντα  ετη  μη  νηστίαν  νενηστευ- 

6  κατβ  μοι;  6κα!  εάν  φάγητε  η  πίητε,  ούχ  ύμεϊς  εσθετε   και  πίνετε; 
7  7ούχ  ούτοι  οι  λόγοι  εισιν  ους  ελάλησεν  Κύριος  έν  χερσ\ν  τών  προ- 

φητών τών  έμπροσθεν,  οτε  ην  Ιερουσαλήμ  κατοικουμένη  και  εύθη- 

12  ανατελλι  Ν*  (-τέλει  Ν^)  ατελει  (^*  (ανατ.  13  ληψεται  (±ΓΆ  |  «Α^Γ 
καθιεται  Β*Ν*  (καθιειται  Β3ΐ) ^ε·Ε' ^ Α  [-τε]  (^Γ)  |  καταξει  Κ*  (καταρξει 
#α.Α,  ε.^  |  του  βρ0ν0υ]  οπι  του  0*  (ΗαΙ)  (^3)  14  υπομενονσιν]  πομενονσιν 
δυρ  ταδ  Β3ΐ>  (-σι  Β1)νίά  (^3)  +  αυτόν  Α  |  επεγνωκοσι  Β*  (-σιν  Β3ΐ))  |  νιου]  τοις 
νιοις  Α(^Γ  15  ηξονσι  0*  |  τω  οικω]  οπι  τω  Γ  |  γνωσεσθε]  επιγνωσεσθε  Α 
(εσ#αι  δΐιρ  Γ3.5  Α3)  (^)Γ  |  διότι  κς  δυρ  ΓΟ,δ  Α*  |  εισακονσαντες  Κ03  (ροδίεα. 
Γβνοο  εισακουοντες)  \  υμών]  -ημών        (υμ.  ̂ ·]α)  VII  1  Ααριου  ΚΑ(,)*Γ* 
(-ρειου  (^&ΤΆ)  \  τετραδι]  τη  τετρ.  και  εικαδι  Α  |  Χασιλευ  ί\1?ε·^^·ΐ>  (Ρασ.  νεί 
ροΐίιΐδ  Υασ.  Κ*)  Χασλεν  Γ*  (Χασελ.  Γ3)  2  ε£α7Γεστειλει>]  ΐιηρίΌΐ)  ε£ 
(ιώοχ  Γενοο)  εξαπεστειλαν  \  Βεθηλ  Κ  |  Αρβεσεερ]  Αρβεσερ  Κε·3  (-σεερ  Γενοο 
^ε  ΐ5)  Αρβεσεσερ  Α  Αρβεσεε  (±  |  ε£ιλασασ#αι]  ρΓ  του  Κ°·&  ν1<1  (πΐΓ5  Γ&δ)  Α(^ 
3  λέγων  ι°]  λέγοντες  (<)  |  εισεληλνθεν]  ρΓ  ει  ΑΓ  ρΓ  η  |  το  άγιασμα  εν  τω  μηνι 
τω  πεμπτω  Α  |  εττοιησαν  Α^  |  ετη]  τ  Γ6δθΓ       (επη  ί<*  νίίΙ)  5  ειπον]  ειπε 
Α  ειπον  δη  0,  |  άπαντα]  πάντα  ̂ Α(^  οηι  Γ  |  ιερείς]  +  της  γης  (|)  |  νηστειαν 
Β3ι)Α^  6  η]  και  Α  και  εαν  (,)  |  εσθετε]  εσθιετε       α  (ηΐΓδ  εσθετε)  Α 
(~τ>)  ̂   I  τ^τε]  ρΐ"  «'Α^ευ  Α^         7  οτε]  οτι       (-τε  ̂°·3) 
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νιι  8 ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

Β  νούσα,  και  αι  πόΧεις  αυτής  κυκΧόθεν,  και  ή  ορεινή  και  ή  πεδινή 
κατωκείτο ; 

8  Και  έγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς   Ζαχαρίαν  Χέγων  9Τάδε  λέγει  ® 
Κύριος  Παντοκράτωρ  Κρίμα  δίκαιον  κρίνατε,  και  εΧεος  και  οϊκτειρμόν 

ποιείτε  έκαστος  προς  τον  άδεΧφόν  αύτού,  10 και  χήραν  και  όρφανον  ίο 
και  π  ροσήΧυτον  και  πένητα  μή  καταδυναστεύετε,  και  κακίαν  έκαστος 

του  άδεΧφού  αυτού  μή  μνησικακείτω  εν  ταϊς  καρδίαις  υμών.     11  καϊ  ιι 
ήπείθησαν  του  προσέχειν,  και  έδωκαν  νώτον  παραφρονοϋντα,  και  τα. 

ώτα  αύτών  εβάρυναν  του  μή  εισακούειν,  12  και  τήν  καρδίαν   αυτών  ΐ2 
έταξαν  άπειθή  του  μή  εισακούειν  του  νόμου  μου  και  τους  Χόγους  ους 
έξαπέστειΧεν  Κύριος  Παντοκράτωρ  εν  πνεύματι  αυτού  εν  χερσιν  τών 
προφητών  τών  έμπροσθεν   και  έγένετο  οργή  μεγάΧη  παρά  Κυρίου 

Παντοκράτορος.     13 και  εσται  ον  τρόπον  είπεν  και  ουκ  είσήκουσαν,  13 
ούτως  κεκράξονται  και  ού  μή  εισακούσω,  Χέγει  Κύριος  Παντοκράτωρ. 

14  και  έκβαΧώ  αυτούς   εις  πάντα  τα  εθνη  α  ουκ  έγνωσαν,  και  ή  "γη  14 
άφανισθήσεται  κατόπισθεν   αύτών  εκ   διοδεύοντος  και  εξ  αναστρέ- 

φοντας· καϊ  έταξαν  γήν  έκΧεκτήν  εις  άφανισμόν. 

ΙΚαι  έγένετο  Χόγος  Κυρίου  Παντοκράτορος  Χέγων   2Τάδε  λε'γει  *  VIII 
Κύριος   Παντοκράτωρ    'ΈζήΧωκα    τήν    Ιερουσαλήμ   και  τήν  Σειών 
ζήΧον  μέγαν,  και  θυμω  μεγάΧω  εζήΧωκα  αύτήν.     3τάδε  Χέγει  Κύριος  3 

Επιστρέφω  επ\  Σειών,  και  κατασκηνώσω  εν  μέσω  ̂ Ιερουσαλήμ,  και 
κΧηθήσεται  ή   Ιερουσαλήμ   πόΧις  ή   άΧηθινή,   και  το   ορος  Κυρίου 

Παντοκράτορος  ορος  άγιον.     4τάδε  Χέγει  Κύριος  Παντοκράτωρ  "Έτι  4 
καθήσονται  πρεσβύτεροι  και  πρεσβύτεραι  εν  ταΐς  πΧατείαις  Ίερου- 

Γ       7  ττολυ  Ν*  (-λευ  Κ0·*5)  |  αυτής]  αυτών  Α  \  ορινη  Αζ)*Γ*  {-ρειν.  (^Γ3)  | 
η  πεδινή  (πεδειν.  Γ3)]  οπι  η  Γ  9  Παντοκράτωρ]  -{-λέγων  (^)Γ  |  κρίνεται 
(κριναται  Ν0·^·13)  |  ελεον  ̂ ε·1)  |  οικτιρμον  Β13  ΝΓ3  10  καταδνναστευσητε 

|  μη  μνησικακείτω  του  αδεΧφου  αυτού  11  ηπειθησαν]  εττιθ.  £\* 
(ηττιθ.  Ν1)  |  προεχειν  (^*νκ1  (προσ.  ̂ 1)  |  παραφρονοντα  £\*  (-νουντα  £·ξε·3) 
του  παραφρονειν  Γ  12  τας  καρδίας  Κ*  {την  καρδιαν  ̂ ε·α'  αΐ3)  |  απιθη  Γ* 
απειθη  Γα  ΐταοχ  απειθειν  \  εισακουσαι  Α  |  εξαπεσταλκεν  ^Γ  |  οργη]  ορμη  Α 
(ηοΐανϊΐ  ε£  ΐη  ηι§·  διπΧην  αάδΟΓ  Α3?  |  παντοκρατος  (δΐο)  Ν  13  ειση- 
κουσ  αν]  +  αυτού  ΝΑ(^)Γ  |  ουτω  0*  |  εισακούσω]  +  αντων  Α^Γ  14  ανα- 
στρεψοντος  Ν*  (-στρέφοντος  ̂ ς·3)  VIII  1  Χεγων]  γ>ν  προς  με  (ροδίεα 
Γ&δ)  2  παντοκρατων  Κ*:  ΐίειη  6  (ι°)  |  εξηΧωκα  ι°]  εζ-ηλησα  (δΐο)  &  έκ- 

λωσα ΑΓ  |  Ιερουσαλήμ]  ρΓ  οβεΐιιηι  ε£  ΐη  ηι§  αάδΟΓ  ου  κ'  π'  Εβρ'  ΒΆ  |  Σιων 
Βι3ΝΑ^:^Γ:  ΐίειη  3  |  εζηλωκα  2°]  εζηλωσα  ΝΑ(^)Γ  3  Κυριοϊ]  +  παντοκρά- 

τωρ Ν0·13  |  επιστρέφω]  ρΓ  και  Α(^Γ  |  οιη  ε7τι  (ηαΙ>  (^ηι8:)  |  ??  Ιερουσαλήμ 
(Έιερ.  Ν*  Ιερ.  Νε)]  οηι  ??  ΝΑ  |  η  αληθινή]  οιώ  τ?  ΝΑί^Γ  |  και  3°]  +  Ρ  ̂*  (ί1™- 
ρΓθΐ)  Ν1νΐ(1  εΙ  ροδίεα  ταδ)  |  οιη  ορος  2°  Ν*  4  πρεσβυτέρου  Ν*  (-ροι  ϋ.10·^)  | 
πρεσβύτεραι]  πρεσβυτε  Ν*  (-τεραι  Νε-α) 
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σαλήμ,   έκαστος  τήν   ράβδον   αυτού  εχων   εν   τη  χειρι  αυτού   από  Β 
5  πλήθους  ήμερων  5  και  αί  πλατειαι  της  πόλεως  πλησθήσονταί  παιδα- 
6  ρίων  και  κορασιών  παιζόντων  εν  ταϊς  πλατείαις  αυτής.  6τάδε  λέγει 
Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ  Ει  άδυνατήσει  ενώπιον  των  καταλοίπων  του 
λαοΰ  τούτου  εν  ταις  ήμεραις  εκείναις,  μη  και  ενώπιον  εμού  άδυνατήσει; 

7  λέγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ.  7 τάδε  λέγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ  Ιδού 
εγώ  σώζω  τον  λαόν  μου  από  γης  ανατολών  και  από  γης  δυσμών, 

8  8 και  εισάγω  αυτούς  και  κατασκηνώσω  εν  μεσω  Ιερουσαλήμ,  και 
έσονται  μοι  εις  λαόν  κάγώ  εσομαι  αύτοϊς  εις  θεόν  εν  αλήθεια  και  εν 

9  δικαιοσύνη.  9 τάδε  λέγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ  Κατισχυετωσαν  αι 
χείρες  υμών  τών  άκουόντων  εν  ταΐς  ήμεραις  ταυταις  τους  λόγους 

τούτους  εκ  στόματος  τών  προφητών,  αφ*  ης  ήμερας  τεθεμελίωται  6 
ίο  οίκος  Κυρίου  ΐΐαντοκράτορος,  και  ό  ναός  αφ*  ου  ώκοδόμηται.  10διότι 

προ  τών  ήμερών  εκείνων  ό  μισθός  τών  ανθρώπων  ουκ  εσται  εις 
όνησιν,  και  ό  μισθός  τών  κτηνών  ούχ  υπάρξει,  και  τω  εκπορευομενω 

και  τω  είσπορευομενω  ουκ  εσται  ειρήνη  από  της  θλίψεως'  και 
εξαποστελώ    πάντας   τους    ανθρώπους    εκαστον    επ\  τον  πλησίον 

ιι  αυτού.     11  και  νύν  ου  κατά  τας  ήμερας  τάς  έμπροσθεν  εγώ  ποιώ  το7ς 
12  καταλοίποις  τού  λαού  τούτου,  λέγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ,  12αλλ' 
ή  δείξω  είρήνην  ή  άμπελος  δώσει  τον  καρπόν  αυτής,  και  ή  γή 
δώσει  τα  γενήματα  αυτής,  και  ό  ουρανός  δώσει  τήν  δρόσον  αυτού, 
και  κατακληρονομήσω  τοις  καταλοίποις  τού  λαού  μου  τούτου  ταύτα 

13  πάντα.  13 και  εσται  όν  τρόπον  ήτε  εν  κατάρα  εν  τοϊς  εθνεσιν 
οίκος  Ιούδα  και  οίκος  Ισραήλ,  ούτως  διασώσω  υμάς  και  εσεσθε  εν 

ΐ4  ευλογία."  θαρσείτε  και  κατισχύετε  εν  ταΐς  χερσιν  υμών.  Ι4διόΥι  ταδε 
λέγει  Κύριος  Παντοκράτωρ  *0ν  τρόπον  διενοήθην  τού  κακώσαι  υμάς 
εν  τώ  παροργίσαι  με  τους  πατέρας  υμών,  λέγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ, 

ΐ5  και  ού  μετενόησα'  15ουτως  παρατεταγμαι  και  διανενόημαι  εν  ταίς 
ήμεραις  ταύταις  τού  καλώς  ποιήσαι  τήν  Ιερουσαλήμ  και  τόν  οίκον 

4  ραβδον]  ραβον  Κ*  (δ  δαρετδεΓ  Ν1)  |  τη  χειρι]  οιη  τη  Α  5  αυτής]  ΝΑΟ  Γ 
αυτών  Κ*  (-της  Κς·;'·  °·1')  6  ει]  ρΓ  διοπ  Α  |  αδυνατωσει  (ΐ°)  Ν*  (-τησει  Κ1?0·3) 
7  σω'ζω]  ανασω'ζω  Αζ)Γ  8  κα7ω]  και  εγω  ΚΑ(<)Γ  |  αληθια  Κ*  (-θεια  Κ0) 9  τους  λογούς  τούτους  εν  ταις  ημεραις  ταυταις  (ογοΙ  ρποΓβΓΠ  ροδίεα  Γενοε)  | 
παντοπρατορος  (δίε)  Κ  |  ωκοδομηθη  Κ*  (-μηται  10  προ]  πρω  Κ* 
(προ  Κ1)  |  ονησιν]  ϊηεερ  ονο  Κ*  (ίπιρΓοΙ)  ο  2°  Κ1  ροδίεα  Γαδ)  |  υπάρχει  (^)Γ  | 
και  τω  εκπορευομενω]  και  τω  εκ  δΐιρ  Γίΐδ  ίχ1  12  η  αμπ.]  μη  αμπ.  Κ*  (τ; 
Κ0·*5)  |  οπί  και  η  γη  δώσει  τα  γενηματα  αυτής  και  ο  Κ*  (ΙιαΙ)  ̂ ν0·^)  |  ογπ  τούτου 
^^^·ι,Α^Γ  |  πάντα  ταύτα  Α(^Γ  13  οικοϊ  2°]  ρΓ  ο  Α<^  |  διασω  Κ* 
(διασώσω  £<ς·α)  14  οηι  με  (,)*  (δΐίρεΓδεΓ  (,)*1)  15  την  Ιερ.]  της  Ιερ. #1,  <:.&(νκ1) 
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Β  Ιούδα·  θαρσεϊτε.     τβοΰτοι  οί  Χόγοι  ους   ποιήσετε"  ΧαΧεΙτε  άΧήθειαν  ιό 
■|  Γ  έκαστος   προς  τον^  πΧησίον  αυτού,  άΧήθειαν  και   κρίμα  είρηνικον 

κρίνατε  εν  ταΐς  πυΧαις  υμών,  17  κα\  έκαστος  την  κακίαν  του  πΧησίον  τη 
αυτού  μη  Χογίζεσθε  έν  ταϊς  καρδίαις  υμών,   και  ορκον  ψευδή  μη 
αγαπάτε·  διότι  ταύτα  πάντα  έμίσησα,  Χέγει  Κύριος  Τίαντοκράτωρ. 

18 Και   έγένετο    Χόγος    Κυρίου   ΤΙαντοκράτορος   προς  με   Ι9Αέγει  ̂  
Κύριος  Τίαντοκράτωρ  Νηστεία  η  τετράς  και  νηστεία  ή  πέμπτη  και 
νηστεία  η  εβδόμη  και  νηστεία  η  δεκάτη  έσονται  τω  οίκω  Ιούδα  €ΐί 
χαράν  και  εύφροσύνην  και  εϊς  έορτάς  άγαθάς,  και  εύφρανθήσεσθε,  και 

την   άΧηθειαν   και  την    είρηνην   αγαπήσατε.      20τάδε  Χέγει  Κύριος  2ο 
Τίαντοκράτωρ  "Ετι  ήξουσιν   λαοι   πολλοί  και    κατοικούντες  πόΧεις 
7Γθλλάί,  21  και  συνεΧεύσονται   κατοικούντες   πέντε  πόΧεις  είς  μίαν  2ΐ 
πόΧιν,  Χέγοντες  Τίορευθώμεν  δεηθήναι  του   προσώπου  Κυρίου  και 
έκζητήσαι  το  πρόσωπον  Κυρίου  ΤΙαντοκράτορος'  πορεύσομαι  κάγώ' 
22 και  ήξουσιν  Χαοι  ποΧΧοϊ  και  έθνη  ποΧΧά  έκζητήσαι  το  πρόσωπον  22 
Κυρίου  ΤΙαντοκράτορος  εν  Ιερουσαλήμ  και  έξιΧάσασθαι  το  πρόσωπον 

Κυρίου.    23τάδε  Χέγει  Κύριος  Τίαντοκράτωρ  'Έν  ταϊς  ήμέραις  έκείναις,  23 
εάν  έπιΧάβωνται  δέκα  άνδρες  εκ  πασών  τών  γλωσσών  τών  έθνών,  και 
έπιΧάβωνται  του  κρασπέδου  ανδρός  Ιουδαίου,  Χεγοντες  Τίορευσόμεθα 

μετά  σου,  διότι  άκηκόαμεν  οτι  θεός  μεθ'  υμών  έστιν. 

1  Αήμμα  Χόγου  Κυρίου  εν  γή  Έ,εδράχ,  και  Δαμασκού  θυσία  αυτού,  ι  IX 
διότι  Κύριος  έφορα  ανθρώπους  και  πάσας  φυΧάς  τού  ΊσραήΧ,  2  και  έν  ι 
Έμάθ  έν  τοΊς  ορίοις  αυτής·  Τύρος  και  Σειδών,  διότι  έφρόνησαν  σφόδρα· 
3καί  ωκοδόμησεν  Ύύρος  οχυρώματα  αυτή,  και  έθησαύρισεν  άργυριον  $ 

ΚΑζ)       15  Ιούδα]  οικο?Ί;|δα  Κ*  (Ιούδα  16  αληθιαν  1)15  Κ  :  ίΐεπι  19 
έκαστο  (-στο5  |  οηι  αληθειαν  2°  Α(^  |  ειρηνικοί]  δίκαιον  Α  |  κρίνετε  Α(^) 
17  ψυδην        (ψενδη  #.ι>°)  \   πάντα  ταντα  Α  18  7τρο$  με]  +  λεγων 
^ο.&Α(2  19  λέγει]  ρΓ  ταδβ  ̂ ε·ΕΑ(2  |  νηστια  φΐαίεΓ  Ν  |  ευφροσυ- 
νψ]  ρΓ  βΐ5  Α<5  |  ευ  2°]  ει  Κ*  («5  Ν:(νίά)ο)  [  ενφρανθησεσθε]  εστε  Κ*  και 
ευφρ.  Κε·3  20  ετι]  τι  (ετι  ̂ ς·α)  |  κατοικούντες]  ρΓ  οι  |  7τολεΐ5]  πολιι> 
Ν*  7τολΐ5        (λβΐ5  Κ0·1*)  21  σννελευσονται]  συνοδευσοντε  Ν*  (συνελ. 
^αΐ3)  |  πέντε  7τολβΐ5]  7τολΐ5  7τολλα5  και|  συνελενσοντε  κα\τ οικούνται*  πεν\τε 
πόλεις  Ν*  αηε  ΐηοΐ  οιτιηία  Κε·&  ει  (εχε  πέντε  π.)  #.ζΛ>  \  πολιν  μιαν  Α  |  πορευ- 
θωμεν]  +  πορενσει  Νε·    υ1  νίά>  (πΐΓδ  ταδ)  22  οπι  παντοκρ.  εν  Ιερουσαλήμ 
Ν*  (ΗςιΙ>  Ν0·15)  I  6£ιλασασ0αι]  ρΓ  του  Κ0·3  (πΐΓδ  ταδ)  του  εξιλασκεσθαι  Α 
(-σθε)  <3  23  ακηκοαμεν  (-κοκοαμεν  Κ*)]  ηκουσαμεν      |  θεο$]  ρΓ  ο  | 
μεθ  υμων]  μετα  σου  Α  IX  1  γη]  τη  Ν*  |  Σεδρακ  Α(±  |  Ααμασκος  Ν0·3 
(-σκοι;  Ν<^)  |  διότι]  οτι  ζ)  2  οπι  εν  ι°  Αξ>  |  Εμαθ]  Εματ  &^(»  «1***1» 
(Εμαθ  τενοο  Ν0·^)  ΤΤμαθ  Αξ>  |  αυτη$]  +  κ  ̂ε·15  |  Σιδων  Β^ΝΑζ)  |  εφρονησαν] 
εφρορησαν  ίν*  ηφρονησαν  3  ανττ?]  αι»ττ;5  Κ  εαιτττ/  Α(^ 
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4  ως  χουν,  και  χρυσίον  ως  πηλόν  οδών.   4  και  δια  τούτο  Κύριος  κΧηρονο-  Β 
μήσει  αύτούς,  καϊ  πατάξει  είς  θάλασσαν  δύναμιν  αυτής,  και  αύτη  εν 

5  πυρ\  καταναλωθήσεται.  5οψεται  Άσκάλων  κα\  φοβηθήσεται,  και 
Τάζα  και  όδυνηθήσεται  σφόδρα,  καϊ  Άκκαρών,  οτι  ησχύνθη  επ\ 

τω   παραπτώματι    αυτής·   καϊ    άπολεϊται    βασιλεύς    εκ    Τάζης,  και 
6  Άσκάλων    ού    μή    κατοικηθή.     6καί    κατοικήσουσιν   αλλογενείς  εν 
7  Άζώτω,  κα\  καθελώ  νβριν  αλλοφύλων,  7  και  εξάρω  το  αίμα  αυτών 

ε'κ  στόματος  αύτών,  και  τά  βδελύγματα  αύτών  εκ  μέσου  οδόντων 
αυτών  και  ύπολειφθήσονται  και  ούτοι  τώ  θεώ  ημών,  και  έσονται  5  ως  §  Γ 

8  χιλ'ιαρχος  εν  Ιούδα,  και  Άκκαρών  ως  ό  Ίεβονσαϊος'  8 και  ύποστήσομαι 
τω  ο'ίκω  μου  ανάστημα  του  μή  διαπορεύεσθαι  μηδε  άνακάμπτειν,  και 
ού  μή  επέλθη  επ'  αύτούς  ούκετι  εξελαύνων,  διότι  νυν  εόρακα  εν  τοις 
όφθαλμοϊς  μου. 

9  9ΧαΓρβ  σφόδρα,  θύγατερ  "Σειών  κήρυσσε,  θύγατερ  Ιερουσαλήμ· 
Ιδού  ό  βασιλεύς  σου  έρχεται  σοι  δίκαιος  και  σώ^'ωΐ',  αυτός  πραύς  και 

ίο  επιβεβηκώς  επ\  ύποζύγιον  και  πώλον  νεον.  10 και  εξολεθρεύσει 
άρματα  εξ  'Έφράιμ  και  ιππον  εξ  Ιερουσαλήμ,  και  εξολεθ  ρεύσεται 
τόξον   πολεμικόν,   και  πλήθος  και  εϊρήνη  εξ  εθνών   και  κατάρξει 

ιι  υδάτων  εως  θαλάσσης  και  ποταμών  διεκβολάς  γής.  11  και  σύ  εν 
αιματι  διαθήκης  σον  εξαπεστειλας  δέσμιους  σον  εκ  λάκκου  ούκ  έχοντος 

ΐ2  ύδωρ.     12  καθήσεσθε  εν  όχυρώμασιν  δέσμιοι  τής  συναγωγής,  και  άντι 

3  χονν]  χοιν  I  και  3°]  4-  συνηγαγεν  Κε·    η1  νίά)  (ροδίεα  άεΐ)  Α(^  ;  χρυ-  ΝΑζ)Γ 
σιον]  αργυριον  ̂   4  οιτι  και  ι°  ΚΑζ)  |  αυτούς]  αντην        (ροδίεα  -τους) 
Α(^  |  πατάξει]  καταξει  Ν*  (πατ.  ς1))  Α^Β  |  εις]  ως  Ν*  \  δυναμιν]  ρΓ  την  Α<^) 
5  οδυνηθησεται]  οδννηθησονται  ^*νί<1  (-θησεται  Ν1)  \  επι  τω  παραπτώματι] 
επι  π.  Κ*  (επι  τω  π.  Κ0·*)  απο  της  ελπίδος  Α(^  |  βασιλεύς]  βασίλεια  Α  |  εκ] 
απο  Α<3  6  κατοικήσουσιν]  κατοικηθησουσιν       (-κησ.  Κ0·3» ε  ΐ3)  |  Αξωτω] 
ζ,  ω  2°  Γ650Γ  ̂ Χ  7  αυτών  3°]  αντου  Α  |  οδόντων]  οδων  ί\*  (οδοντ. 
Κ0·3)  |  υπολιφθησονται  Β*ΝΑΓ  (-λειφθ.  Β:ιι^^)  |  ημων]  υμώ  Ν*  (ημ.  \ 
ως  ι°]  ρΓ  και  <^)*  (οπι  ̂ 3)  |  Ακκαρών]  ίηεερ  Αρ  ί<*  [ρ  ϊπφΓοΙ)  Κ1  ροδίεα  Γ&δ) 
8  αναστεμα  Α(±*  (-στημα  ̂ α)  Γ  |  εωρακα  Βι>ί<^*Γα  |  οπι  εν  Α  |  οπι  μου  ι° 
ζ)*  (Ηαο  ζ)3)  9  σφοδα  Κ*  (-δρα  Νς)  \  θυγατηρ  βίδ  Ν*  (-τερ  &·*,^)  \ 
Σιων  Β^ΝΑ^3Γ  10  εξολεθρεύσει]  εξολεθ ρευθησετε  Κ*  (-Θ ρεύσει  Ν^·3^) 
-σεται  Γ  |  άρματα]  τοξον        (αρμ.  |  ί&φρεμ  Κ:  ΐίειτι  13  |  εξολεθρευ- 
σεται]  εξολεθ ρευθησεται  £\*  (εοιτεείιιπίδ  εΓ3.1  -θρευσει  Κ0·*  δεά  Γεδίϊί  -θρευ- 
θησετε)  Α  ζ)   |  το£θί/]  £θί>  Ν*  το£.  ̂ ο·» ηΪ5ϋ3πι αηίβα ι  |  €βνων]  €0ρων  Ν*  €Κ0ρ. 
νεί  εχθρ.  Κ?  (β^.   ̂ ε-^.ε·^)  |  καταρ£ει]  καταξει         (-αρξ.  ̂ °·α)  |  υδάτων] 
+  απο  θαλάσσης  ̂ ε·3  |  ποταμών]  ρΓ  απο  Κε  α  |  διεκβολας]  εως  διεκβολων 
(ροδίεα  ταΓδ  διεκβολας)         11  διαθης  Κ*  (-θήκης  |  οηι  σου  ι°  ΑΡ  ) 
δεσαιουϊ]  τους  δεσμούς  Α(^)*  (-μιους  Γ  |  (του  2°]  δΐ^ηα  ν  1  αάρίηχ  δεά 
ΓΐΐΓδ  γο.8  ̂ ?  12  καθήσεσθε]  καθησεται  Ν*  (-θησεσθε  Κ«·»»ε·ο)  Γ  και 
θησονται  Α  και  θησεσθε  (^*  (καθήσεσθε        |  οχυρωματι  Α()Γ 
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Β  μιάς  ημέρας  παροικ€σίας  σου  δίπλα  ανταποδώσω  σοι·  13  διότι  ενέτεινά  13 
σε,  Ιούδα,  (μαντώ  τόξον,  επλησα  τον  Έφράι/χ,  και  έξεγερώ  τά  τέκνα 

σον  "Σειών  έπ\  τα.  τέκνα  των  'Έλληνων,  και  ψηΧαφησω  σε  ως  ρομφαίαν 
μαχητον·  14 και  Κνριος  'έσται  έπ'  αυτοί/ς,  και  έξελενσεται  ως  αστραπή  14 
βολίς,  και  Κνριος  "Παντοκράτωρ  εν  σάλπιγγι  σαλπιεί  και  πορείισεται 
εν  σάλω  απειλής  αντον.     Ι5Κυριος  Παντοκράτωρ  υπερασπιεί  αντους·  15 
και    καταναλώσονσιν   αντονς,   και  καταχώσονσιν   αντονς  εν  Χίθοις 
σφενδόνης,  και  έκπίονται  αντονς  ως  οίνον,  και  πλήσουσιν  τάς  φιάΧας 

ως  θυσιαστήριον.     16  και  σώσει  αντονς  Κνριος  6  θεός  αυτών  εν  τί)  ι6 
ημέρα  εκείνη,  ως  πρόβατα  Χαον  αντον,  διότι  Χίθοι  άγιοι  κνΧίονται  επ\ 

της  γης  αντον.     17  οτι  εΐ  τι  αγαθόν  αντον,  και  ε'ί  τι  καλοί/  αντον,  σίτος  τη 
νεανίσκοις,  και  οίνος  ευωδιάζων  εις  παρθένονς. 

ΖΑιτεϊσθε  παρά  Κνρίον  υετον  καθ*  ωραν,  πρόιμον   και  οψιμον  ι  Χ 
Κνριος  έποίησεν  φαντασίας,  και  νετον  χειμερινον  δώσει  αύτοίς,  έκάστω 

βοτάνην  εν  άγρω.    2 διότι  οί  άποφθεγγόμενοι  έΧάΧησαν  κόπους,  και  2 
οι  μάντεις  οράσεις  ψευδείς,  και  τά  ενύπνια  ψευδή  ελάλουν,  μάταια 

παρεκαΧονν'   διά  τούτο  έξηράνθησαν  ώς  πρόβατα  και  έκακώθησαν, 
διότι  ουκ  ην  'ίασις.     3έπΙ  τους  ποιμένας  παροξννθη  6  θνμός  μον,  και  3 
67τι  τονς  αμνούς  επισκέπτομαι·   και  επισκέπτεται  Κνριος  6   θεός  ό 
παντοκράτωρ  το  ποίμνιον  αντον  τον  οίκον  Ιούδα,  και  τάζει  αντονς  ώς 

ΐππον  ενπρεπη  αντον  εν  ποΧέμω.     4 και  απ*  αντον  έπέβλεψεν,  και  4 
άπ'  αντον  εταξεν,  και  άπ'  αντον  τόξον  εν  θνμώ·  άπ'  αντον  έξεΧενσεται 
πάς  6  έξελαύνων  εν  τώ  αυτώ.     5 και  έσονται  ώς  μαχηταΧ  πατονντες  5 
πηΧον   εν  ταίς  οδοίς  εν   ποΧέμω,   και   παρατάξονται,  διότι  Κνριος 

μετ    αντών   και   καταισχννθήσονται  άναβάται  "ίππων.     6 και   κατι-  6 
σχνσω  τον  οίκον  Ίονδα,  και  τον  οίκον  Ιωσήφ  σώσω,  και  κατοικιώ 

>Γ  13  τοξον]  ρ  γ  βΐί  ΑΓ  |  εξεγείρω]  επεγειρω  Α(}Γ  \  Σιων  Β*>Ας)Γ  14  Κύ- 
ριος εσται]  εσται  κΊ  ΑΓ  |  σαλπιει]  σαλπιγει  Κ*  (-πιει  ροδίεα  Γ3.δ)  |  πορευ· 

σονται  Α  15  αυτούς  ι°]  αυτών  Κ0·3» ε1> Α(^)Γ  |  καταναλωσωσιν  Α  |  οπι 
και  καταχωσουσιν  αυτούς  ςϊ.0·3-  (Ηαο  Χ*0·13)  |  αυτούς  4°1  το  αιμα  α-ντων 
^α.&,  ̂ ΑζίΓ  |  τας  φιαλας]  ως  φ.  Α(^Γ  |  οπι  ως  2°  Α(±  16  οιη  ο  θεος 
αυτών  Α(^)Γ  |  κυλίονται  (?Γ*)  17  οιη  και  ει  τι  καλόν  αυτού  Γ  | 
αυτού  2°]  αυτών  Κ*  (-τον  ςί,ε-ζ,^)  ρΓ  παρ  Α(^  Χ  1  παρα  Κυρίου  νετον] 
υετον  παρα  κϋ  Α^Γ  |  πρωιμον  Β^Γ3  |   υετον  ι°]  υτον  ς<*  (υετ.  Ν^-ε·15) 
2  μαντις  Κ*  (-τεις  Κ0·5)  |  εξηρανθησαν]  εξηρθησαν  Κε·5  \  διότι  2°]  οτι  ̂ ε-5Α 
3  παρωξυνθ-η  Β35  |  οιη  και  ι°  (Ιιαο  Κε·5)  |  επισκέπτεται  Α  |  οιη  και 
3°  Κ0·5  (ροδίεα  ΓεδΙίί)  4  απ  ςα&ίει·]  ε|  Κς·5  (ι°,  εΙΪΣίπι  Κε·*)  Α(^Γ  | 
απ  αντον  (ι0)]  απ\  αυτ.  Β*  α\π  αυτ.  \  τοξον]  ρΓ  το  Α(^*  (οπι  + 
αυτόν  (^*  (οπι  (^3)  |  απ  αυτού  (40)]  ρΓ  και  ζ)  |  εξελαυνων]  ελαυνων  Α 
5  διότι]  οτι  Κε·5  |  Κύριος]  +  παντοκράτωρ  Α  |  μετ\  αντων  Β*  με\τ  αυτ.  Β6  | 
αναβαταϊ]  αναβοται 
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αυτούς,  οτι  ηγάπησα  αυτούς,  και  έσονται  6ν  τρόπον  ουκ  άπεστρεψάμην  Β 
αυτούς·  διότι  εγώ   Κύριος   ό  θεος   αυτών,  και  επακουσομαι  αυτοις. 

η  '' ' και  έσονται  ώς  μαχηταΐ  του  'Έφράιμ,  και  χαρησεται  η  καρδία  αυτών 
ώς  εν  ο'ίνω·  και  τά  τέκνα  αυτών  οψονται  και  εύφρανθησονται,  και 

8  χαρείται  η  καρδία  αυτών  «VI  τω  κυρίω.  8σημανώ  αύτοϊς  και  είσδέξο- 
μαι   αυτούς,  διότι  Χυτρώσομαι   αυτούς,  και   πΧηθυνθησονται  καθότι 

9  ησαν  ποΧΧοί·  9  και  σπερώ  αυτούς  εν  Χαοϊς,  και  οι  μακράν  μνησθη- 
ιο  σονταί  μου,  έκθρέψουσιν  τα.  τέκνα  αυτών  και  έπιστρέψουσιν.     10  και 

επιστρέψω  αυτούς  εκ  γης  Αιγύπτου,  και  εξ  Ασσυρίων  εϊσδέξομαι 
αυτούς^  και  εις  την  ΤαΧααδϊτιν  και  είς  τον  Αίβανον  εισάξω  αυτούς,  και 

ιι  ού  μη  ύποΧειφθη  έξ  αυτών  ουδέ  ε'ις'  11  και  διεΧευσονται  εν  θαΧάσση 
στενή,  και  πατάξουσιν  εν  ΘαΧάσστ]  κύματα,  και  ξηρανθήσεται  πάντα 

τά  βάθη   ποταμών,   και  άφαιρεθησεται  πάσα  ύβρις  ̂ Ασσυρίων,  και 
ΐ2  σκηπτρον  Αιγύπτου  περιαιρεθησεται.  Ι2και  κατισχύσω  αυτούς  εν 

Κυρίω  θεω  αυτών,  και  εν  τω  ονόματι  αύτού  κατακαυχησονται,  Χέγει 
Κύριος. 

XI    ι        τΑιάνοιξον  ό  Αίβανος  τάς  θύρας  σου,  και  καταφαγέτω  πυρ  τάς 
2  κέδρους  σου'  2όΧοΧυξάτω  πίτυς,  διότι  πέπτωκεν  κέδρος,  οτι  με- 
γάΧως  μεγιστάνες  εταΧαιπώρησαν  οΧοΧύξατε,   δρύες  της  Βασανείτι- 

3  δοί,  οτι  κατεσπάσθη  ό  δρυμός  6  σύμφυτος.  3  φωνη  θρηνούντων 
ποιμένων,  ότι  τεταΧαιπώρηκεν   η   μεγαΧοσυνη   αύτών'   φωνη  ώρυο- 

4  μένων  Χεόντων,  οτι  τεταΧαιπώρηκεν  το  φρύαγμα  του  Ίορδάνον.  *τάδε 
5  Χέγει  Κύριος  Ιΐαντοκράτωρ  ΐίοιμαίνετε  τά  πρόβατα  της  σφαγής,  5 α  οί 
κτησάμενοι  κατέσφαζον  και  ού  μετεμέΧοντο,  και  οι  πωΧούντες  αύτά 
εΧεγον  ΈύΧογητος  Κύριος,  και  πεπΧουτηκαμεν  και  οι  ποιμένες  αύ- 

6  τών  ούκ  επασχον  ουδέν  έπ'  αύτοϊς.     6 δια  τούτο  ού  φείσομαι  ούκέτι 
επ\  τούς^  κατοικοΰντας  την  γην,  Χέγει  Κύριος·  και  ιδού  εγώ  παρα-  1ί  Γ 
δίδωμι  τούς  ανθρώπους,  εκαστον  εις  χεΐρας  του  πΧησίον  αύτού  και 

6  ηγαπηκα  Α(^)Γ  |  έσονται]  εσται  Α(^)Γ  |  απεστρεψαμην]  απεστρεψα  #.Ζ  Ά>  ε1>  |  ΝΑ(2Γ 
αυτοις]  αυτούς  Κ1        7  Έφμεμ  ς\  \  και  2°]  αι  Κ*  (και  &\ε·Ε'  ̂ ·,,)  |  οψονται]  οψεται 
Α^Γ  |  ευφρανθησεται  Α(^Γνί£ΐ  |  χαρειται]  χαρησεται   Κ0·*3  χαρισεται  Γ  |  η 
κάρδια  αυτών]  αυτω  η  κάρδια  Α  αυτών  η  κ.  Α1  Γ  8  αυτοις]  αυτούς 
διότι  λυτρωσομαι  αυτούς  Α  |  εισδεξομαι]  εις  δοξαν  &*νΐ(1  |  οπί  διότι  Χυτρ. 
αυτούς  Α  9  λαοί*]  αλληλοι*  Α  |  εκθρεψονσιν  (-σι  Ο3-)]  ρΓ  και  Α  |  εττι- 
στρεψουσι  11  ξηρανθησονται  Α  |  ύβρις]        η  0.  \  σκηπτον 
(-τρον  £\ε·3)  12  κατεσχυσω  £\*  (κατεισχ.  ̂ ς·α  κατισχ.  ςΚΖ·*>)  XI  2  πιτους 
Κ*  |  πεπτωκε  ^:ι  |  Βασαι>ιτιδοϊ  ΝΑ<^  3  μεγαλωσυνη   Βι,^^^·ΛΑ^Γ  | 
ορυομενων  Κ  |  τεταλαιττωρηκε  (-2°)  ̂ 3  5  μετεμελλοντο  Γ1νί(1  |  πολουντες 
Γ*  (πωλ.  Γ1)  |  αυτα  έλεγον]  α  ε  Γ650Γ  Κ1  |  εσπασχον  Β*  (επ.  Βα1))  6  Κυ· 
ριος]  +  παντοκράτωρ  Α  |  χείρας]  χείρα  Α 
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Β  ίΐί  χείρας  βασιλέως   αυτού,   και   κατακόψουσιν  την  γην,  και  ού  μη 

ε'ξελωμαι  εκ  χειρός  αύτών.     7 και  ποιμανώ  τα  πρόβατα  της  σφαγής  η 
εις  την  ΧαναανΤ,τιν  και  λήμψομαι  εμαυτω  δύο  ράβδους,  την  μεν  μίαν 
(κάλεσα  Κάλλοί,  και  την  ετεραν  εκάλεσα  Σχοίνισμα,  και  ποιμανώ  τα. 

πρόβατα.     8  και  εξάρω  τους  τρεις  ποιμένας  εν  μηνϊ  ενί,  και  βαρυν-  8 
θήσεται  η  ψνχή  μου  επ'  αυτούς,  και  γαρ  αι  ψυχαϊ  αυτών  επωρύοντο 
επ'  εμε.    9 και  είπα  Ού  ποιμανώ  ΰμάς'  το  άποθνησκον  άποθνησκετω,  $ 
και  το  εκλιπόν  εκλιπετω,  και  τα  λοιπά  κατεσθιετωσαν  έκαστος  τάς 

σάρκας  του  πλησίον  αυτού.     Ι0και  λημψονται  την  ράβδον  μου  την  ίο 
καλην,  και  απορρίπτω  του  διασκεδάσαι  την  διαθήκην  μου  ην  διεθεμην 

προς  πάντας  τους  λαους'  11  και  διασκεδασθήσεται  εν  τη  ήμερα  εκείνη,  ιι 
και  γνώσονται  οι  Χαναναΐοι  τά  πρόβατα  τα  φυλασσόμενά  μοι·  διότι 
λόγος  Κυρίου  εστίν.    12και  ερώ  προς  αυτούς  Ει  καλόν  ενώπιον  υμών  ΐ2 
εστίν,  δότε  τον  μισθόν  μου  η  άπείπασθε-  και  έστησαν  τον  μισθόν 
μου  τριάκοντα  αργυρούς.    Ι3καί  είπεν  Κύριος  προς  με  Κάθες  αυτούς  13 
εις  το  χωνευτηριον,  και  σκίζομαι  εϊ  δόκιμόν  εστίν,  6ν  τρόπον  εδοκι- 
μάσθη  ύπερ  αυτών,     και  ελαβον  τους  τριάκοντα  αργυρούς  και  ενε- 
βαλον  αυτούς  είς  τον  οίκον  Κυρίου  εις  το  χωνευτηριον.     14 και  άπερ-  14 
ριψα  την  ράβδον  την  δευτεραν,  το  σχοίνισμα,  του  διασκεδάσαι  την 

κατάσχεσιν  ανά.  μέσον  Ιούδα  και  ανά  μέσον  Ισραήλ.  15  Και  15 
είπεν  Κύριος  προς  με  "Έτι  λάβε  σεαυτω  σκεύη  ποιμενικά  ποιμενος 
απείρου.     16 διότι  ιδού  εξεγείρω  ποιμένα  επ\  την  γην  το  εκλιμπάνον  ι6 

ΚΑς)         6  χείρας]  χείρα  Α  |  εξελουμαι  Α  7  τα  πρόβατα  της  σφαγής] 
τα  πρ.  ης  σφ.  το  προβατον  της  σφ.  Κ1νι<1  (τα  πρόβατα  της  σφ.  Κ0*5)  | 
την  ι°]  γην  £ζ* <:■<: (νΐά)  (Την  ̂ .&(νιά)}  |  ΧαρααίΊΤίΐ']  Χανανειτιν  0,  Έίανανιτιν 
Α  |  ληψομαι  |  οιη  μεν  ΝΑ(^  |  μιαν]  μαν  0*  |   πρόβατα  Ί°]  + μου 
Κ0·15  8  ψνχαι]  χιρες  ς\*  (χειρ.  δεά.  νυΐΐ  εΐϊαηι  ψυχαι)  |  αυτω^] 
αυτω  Α*  (-των  Α1)  |  επωρΰοντο]  εττορυοντο  9  6ΐ7τα]  ειπο       |  ποι- 
μαινω  (-μανω  ̂ ;ι)  |  αποθνήσκων  Α  |  εκλειπον  ΒΕΑ<3  |  εκλειπετω  ΒΆΐ3Α(ϊΆ 
εκλιμπανετω  0*  |  λοιπά]  κατάλοιπα  Α^  10  λημψονται]  λημψομαι 
^Α^*  (ληψ.         |  απορρίψω  (αποριψω  ̂ 0)]  + αυτήν  ΒΆ]3#.Α(^  11  <5ια- 
σκεδασθησονται  Α  |  Χα^ανεοι  &  |  τα  φυλασσ.]  οιη  τα  Κ*  (ΗαΒ  Νε·α)  |  ογπ  μοι 
Α^  |  οιη  Κύριοι;  Α*  (δυρεΓδΟΓ  Α1)  |  βστι  ίΐεπα  12  12  δοτε]  +  στησαντες 
Α<5  |  η  απειπασθαι  δυρ  Γαδ  (δεη  Γ&δ  3  νεί  \  Ιϊΐί)  Α3-  13  καθες]  καταθες 
Κ*  (τα  Γ&δ  εϊ  ίίΐιτι  αηίεα  ΐΐϊΐρπΛ  Κ?)  |  σκεψομαι]  σκεψαι  ςϊ.ζΛ} Α<^ιά  +  αντο 
Α  [  δοκιμιον  Κε·»™1  (ροδίεα  -μον)  ̂ *  (-μείον  ζ^3)  I  εδοκιμασθην  Β*'οήΚΑ(2  | 
τον  οίκον]  οπι  τον  Α  14  απεριψα  &*0>*νκ*  |  του  διασκ.]  ώστε  διασκ. 
^ε·ι>  (ιηοχ  ιενοε  του)  |  κατάσχεσα]  διαθηκην  Ν^Αί^  +  μου  Α  \  Ισραήλ]  ρΓ 
του  Α(,)  15  σκευή  ποιμενικά  (ποιμαν.  0*ΎΪά)  -ποιμένα  άπειρου]  σκεύος 
ποιμαινος  άπειρου  ποιμαινικα  Α  16  ιδου]  +  εγω  Κ0·13  (ροδίεα  Γ&δ)  Ρ  |' 
ποιμένα] +  απιρον  Χε·β  (ηΐΓδ  ταδ)  |  εκλιμπάνον  (?  εκλινπ.  Ν*)]  εκλιπόν  Κε·»™* 
εκλειπον  Κ0·1* 
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ού  μή  επισ  κέκτηται,  και  το  εσκορπισμενον  ου  μη  ζήτηση,  και  το  Β 
συντετριμμενον  ου  μη  Ιάσηται,  και  το  όλόκληρον  ου  μη  κατευθύνη, 

και  τα  κρεα  των  ε'κλεκτών  καταφάγεται,  και  τους  αστραγάλους  αύ- 
ΐ7  των  £  κ  στρέψει.  17ώ  οι  ποιμαίνοντες  τα.  μάταια  και  καταλελοιπότες 

τα  πρόβατα·  μάχαιρα  ίπϊ  τους  βραχίονας  αυτού  και  βϊτ\  τον  όφθαλ- 
μόν  *τον  δεξιόν  αυτού·  ό  βραχίων  αυτοΰ  ξηραινόμενος  ξηρανθήσεται,  §  Γ 
και  οφθαλμός  ό  δεξιός  αυτού  εκτυφλούμενος  ε  κτυφλωθήσεται. 

XII    ι        1  Αήμμα  λόγου  Κυρίου  επι  τον  'ΐσραήλ. 
Αεγει  Κύριος,  εκτείνων  ούρανόν,  και  θεμέλιων  γήν,  και  πλάσο-ων 

2  πνεύμα  ανθρώπου  Ιν  αύτώ  2Ίδου  εγώ  τίθημί  την  Ιερουσαλήμ  ώς 
πρόθυρα  σαλευόμενα   πάσι    τοις    λαοις    κύκλω,  και  εν   τη  Ιουδαία 

3  εσται  περιοχή  επ\  Ιερουσαλήμ.  3και  εσται  εν  τη  ημέρα  εκείνη  θή- 
σομαι  τήν  Ιερουσαλήμ  λίθον  καταπατούμενον  πάσιν  τοις  εθνεσιν 
πάς  ό  καταπατών  αυτήν  εμπαίζων  εμπαίζεται,  και  επισυναχθήσεται 

4  επ'  αυτήν  πάντα  τα  εθνη  της  γης.  Αεν  τη  ήμερα  εκείνη,  λέγει 
Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ,  πατάξω  πάντα  ϊππον  εν  εκστάσει  και  τον 
άναβάτην  αυτού  εν  παραφρονήσει,  επί  δε  τον  οίκον  Ιούδα  δια- 
νοίξω  τους  οφθαλμούς  μου,  και  πάντας  τους  ίππους  των  λαών  πα- 

5  τάζω  εν  άποτυφλώσει.  5 και  ερούσιν  οι  χιλίαρχοι  Ίουδα  εν  τάΐς 
καρδίαις  αυτών  Έυρήσομεν  εαυτοϊς  τους  κατοικούντας  Ιερουσαλήμ  εν 

6  Κνρίω  Ώαντοκράτορι  θεω  αύτών.  6εν  τη  ήμέρα  εκείνη  θήσομαι  τους 
χιλιάρχους  Ιούδα  ώί  δαλόι/  πυρός  εν  ξύλοις,  και  ώ$·  λαμπάδα  πυρός 
εν  καλάμη,  και  καταφάγονται  ε'κ  δεξιών  και  εξ  ευωνύμων  πάντας 
τους  λαοιτ  κυκλόθεν,  και  κατοικήσει  Ιερουσαλήμ  ετι  καθ*  εαυτήν  εν 

η  Ιερουσαλήμ.     7  και  σώσει  Κύριος  τά  σκηνώματα  Ιούδα  καθώς  απ*  αρ- 
χής, οπως  μή  μεγαλύνηται  καύχημα  οίκου  Δαυβίδ  και  επάρσεις  τών 

8  κατοικούντων    Ιερουσαλήμ  επ\  τον  Ίούδαν.     8και  εσται  εν  τή  ήμερα 

16  εσκορπισμενον]  διεσκορπ.  Α(~)  |  ζήτηση]  επισκεψηται  ̂ *νί(1  (ζητ.  Κ1)  |  ΝΑ(,)Γ εκστρεψει]  εκτριψει  Α         17  καταλελοιποτες]  ρΓ  οι  Α(1  |  τους  βραχίονας]  του 
βραχιονος  (,)  |  ο  βραχιων]  ρΓ  και  Γ  |  οφθαλμός  ο  δεξιός  αυτού]  ο  οφθ.  αντ.  ο 
δεξιός  Α<2Γνίά  XII  1  άνθρωπου]  αυτού  Α  2  Ιονδεα  Ν  |  εσται]  ρν 
και  Α(£  3  πασι  £<Α(2  |  εθνεσι  |  εμπαίζων]  ενπ.  ςΚ  \  επισυναχθησονται 
Α()Υ  4  ήμερα.  ..κς]  ρΓ  οΙ)β1  Β*  |  ήμερα]  ηρερα  Κ*  (ημ.  Νε·»  61  »η>  3ηίβί1)  | 
του  λαου  (των  λαων  ε·&)  |  πατάξω  2°]  καταξω  Κ*  (πατ.  \ 
αναβατην]  επι[β\ατην  Γ  6  οιτι  εν  ξνλοις. .  .πυρός  ι°  Κ*  (Ηαΐ)  Νε·α)  |  £ι;λοϊ 
Β*  (-λοις  Β&1>)  |  Ιερουσαλήμ  ι°]  ρΓ  την  Χ*  (οιη  Χς-α«  ε·1))  |  εν  Ιερουσαλήμ] 

δυρεΓδΟΓ  Β3-  Οϊϊΐ  ΝεΛ)Α<3  7  σώσει]  δώσει  Α  |  μεγαλυνεται  Γ  | 
επάρσεις  (-συ  επαρξεις  Α  \  Ιούδας]  οίκον  Ιούδα      Ιούδα  Γνίά 
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Β  εκείνη  υπερασπιεΐ  Κύριος  υπέρ  τών  κατοικούντων  Ιερουσαλήμ·  και 
εσται  ό  ασθενών  εν  αύτοΐς  έν  εκείνη  τη  ήμερα  ως  Δαυείδ,  ό  δε  οίκος 
Δαυείδ  ως  οίκος  θεού,  ως  άγγελος  Κυρίου  ενώπιον  αύτών.    9 καϊ  εσται  9 
εν  τη  ήμερα  εκείνη  ζητήσω  έξάραι  πάντα  τα  έθνη  τα.  ερχόμενα  επ\ 
Ιερουσαλήμ,  10 και  έκχεώ  επϊ  τον  οίκον  Δαυειδ  και  επί  τούς  κατοι-  ίο 
κούντας   Ιερουσαλήμ  πνεύμα  χάριτος  και  οίκτιρμοΰ·  και  επιβλέπονται 

προς  μέ  άνθ   ων  κατωρχήσαντο,  και  κόβονται  έπ'  αυτόν  κοπετον  ώς 
έπ'  άγαπητω,  και  όδυνηθήσονται  όδύνην  ώς  επ\  τώ  πρωτοτόκω.    ιτεν  ιι 
τή  ημέρα  εκείνη  μεγαλυνθησεται  6  κοπετός  έν  Ιερουσαλήμ  ώς  κοπετός 

ροώνος  έν  πεδίω  έκκοπτομένου,  12 και  κόβεται  ή  γή  κατά.  φυλάς  φυ-  ΐ2 
λά$··  φυλή  ο'ίκου  Δαυείδ  καθ'  έαυτήν,  και  αϊ  γυναίκες  αυτών  καθ*  έαυ- 
τάς'  φυλή  ο'ίκου  Ναθάν  καθ*  έαυτήν,  και  αί  γυναίκες  αυτών  καθ'  έαυτάς· 
τ3φυλή  ο'ίκου  ΑευεΙ  καθ*  έαυτήν,  καϊ  αί  γυναίκες  αυτών  καθ'  έαυτάς'  13 
φυλή  του  Συμεών  καθ'  έαυτήν,  και  αί  γυναίκες  αυτών  καθ'  έαυτάς. 
Ηπάσαι  αί  υπολελιμμέναι  φυλαί,  φυλή  καθ'  έαυτήν,  και  αί  γυναίκες  14 
αύτών  καθ'  έαυτάς. 

τ'Έν   τή   ήμέρα  εκείνη  εσται  πάς  τόπος  διανοιγόμενος  τω  οικω  ι  XIII 
Δαυειδ  και  τοϊς  κατοικοϋσιν  Ιερουσαλήμ  εϊς  τήν  μετακίνησιν  και  βί$ 

τον  χωρισμόν.     2κα\  εσται  έν  τη  ήμέρα  εκείνη,  λέγει  Κύριος  σαβαώθ,  ζ 
έξολεθ ρεύσω  τά  ονόματα   τών   ειδώλων    άπο   της   γης,   και  ούκέτι 
εσται  αύτών  μνεία·  και  τούς  ψευδοπροφήτας  και  το  πνεύμα  το  άκά- 
θαρτον  έξαρώ  άπο  της  γης.    3 και  εσται  εάν  προφητευση  άνθρωπος  3 
ετι,  και  έρεϊ  προς  αύτον  6  πατήρ  αύτού  και  ή  μήτηρ  αύτού,  οι  γεν- 

νήσαντες  αύτόν  Ού  ζήση,  οτι  "ψευδή  ελάΧησας  έπ'  ονόματι  Κυρίου· 
και  συμποδιούσιν  αύτον  6  πατήρ  αύτού  και  ή  μήτηρ  αύτού,  οι  γεν- 

ΝΑς)Γ  8  Ιερονσαλη  Ν*  (-λημ  ί^·».  <=·*>)  |  Ααυειδ  ι°]  οίκο*  Δαδ  Α(^Γ  |  οιη  ο  δε  οίκος 
Δαυειδ  ΑΓ  9  εξαραι]  ρΓ  του  Α(^)  |  ερχόμενα]  επερχόμενα  Α(^  10  Δαι-ειδ] 
Ιημ  Χ*  Δαδ  ίχ1  |  οικτριμου  &  οικτειρμον  Α(^*  |  προς  με]  +  (?)  ευ  ον  ε[ξ]ε[κεντη- 
σαν]  Γ  |  κοψονται]  οψονται  (κοψ.  Νε·3)  |  αυτόν]  αυτούς  Α  αυτού  |  αγα- 
πητον  Α(^  |  οδύνη  Κ(^)νκ1  ]  τω  πρωτοτόκω]  οηι  τω  Α<3  12  φυλαί  2°] 
οπι  &Ν  +  0υλ·>7  φυλη  (οηη  φυλη  2°  Ο)  καθ  εαυτην  και  αι  γυναίκες  αντων  καθ 
εαυτας  Α(^Γ  |  Δαυειδ]  Ήαθαν  Α*νίά  Δαδ  ̂ Α1  13  Αευει  δαρ  Γίΐδ  Ν1 
(Ιούδα  &*ί°Γΐ)  Αει;ι  ί^)3  |  γυναίκες  ι°]  γυναι  κς  Α  14  αι  υπολελιμμέναι 
(-λελειμμ.  Β3Ϊ>  Γ3)  φυλαι]  φυλαι  αι  υπολελειμμεναι  Α^3  φ.  αι  υπολελιμμ.  (^)*  | 
φυλη]  +  φυλη  XIII   1   τω  οικω  Δαυειδ... χωρισμον]  αδίεπδΟΟδ 
αάρίηχ  Β3(νίά>  (ραΓίπη  δυρ  Γ3δ)  Ν1  |  τω  οικω]  ρΓ  εν  Α(^  |  οιη  και  τοις  κατοι- 

κοϋσιν..  .χωρισμον  |  τον  (το|  Β)  χωρισμον]  τον  ραντισμον  #,°·^Α  (ϊε  Γ  ηοη  Ιΐη 
2  οπι  σαβαωθ  Α^  |  εξελεθρευσαι  Κ*  (εξολεθρ.  Ν0·3)  |  ονόματα  των]  ΐη  α  των 
Τ3.5  αΐί^  Β?  |  ψευδοφροφητας       (ψευδοπροφ.  Κ0·3·  ε·5)  3  αυτοί/  ι^  +  ερ  τω 
προφητενειν  αυτόν  ΑΓν!ά  |  ζήσει  (^)3  |  επ]  εν  Α0_  |  σι/*'7Γθδιουσΐϊ'  Ν*  (-δισουσι^ 
Καΐ3:  ροδϋεα  πίΓδίΐδ  -διουσιν) 
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4  νησαντες  αυτόν,  εν  τώ  προφητεύειν  αυτόν.    4και  εσται  £ν  τ\  ημέρα  Β 
εκείνη  καταισχυνθησονται  οι  προφήται,  έκαστος  εκ  της  οράσεως  αυτόν 

εν  τώ  προφήτευαν  αυτόν,  και  ενδύσονται  δερριν  τριχίνην  ανθ"  ων 
5  εψεύσαντο.  5και  ερεϊ  Ουκ  εϊμ\  προφήτης  εγώ,  διότι  άνθρωπος  ερ- 

γαζόμενος την  γην  εγώ   ειμι,  οτι   άνθρωπος   εγεννησεν  με  εκ  νεό- 
6  τητός  μου.  6και  ερεϊ  προς  αυτόν  Τι  αι  πΧηγαι  αϋται  ανά  μέσον 
των  χειρών  σου;    και  ερεϊ  &  Ας  επΧηγην  εν  τώ  ο'ίκω  τώ  άγαπητώ 

7  μου.  7<Υομφαία,  εξεγερθητι  επ\  τους  ποιμένας  μου  και  επ* 
άνδρα  πολίτην  μου,  Χεγει  Κύριος  Παντοκράτωρ·  πατάξατε  τούς  ποι- 

μένας και  εκσπάσατε  τα  πρόβατα,  και  επάζω  την  χείρά  μου  επ\ 

8  τούς  μικρούς.  8  και  εσται  εν  πάση  τη  γη,  Χεγει  Κύριος,  τά  δύο 
μερη   αύτης  εξοΧεθρευθησεται  και  εκΧείψει,   το   δε  τρίτον  ύποΧει- 

9  φθήσεται  εν  αύτη'  9  και  διάξω  το  τρίτον  δια.  πυρός,  και  πυρώσω 
αυτούς  ως  πυρούται  το  αργύρων,  και  δοκιμώ  αυτούς  ως  δοκιμάζεται 

το  χρυσ'ιον  αύτός  επικαΧεσεται  το  ονομά  μου,  καγώ  επακούσομαι 
αύτώ,  και  ερώ  Ααός  μου  ούτός  εστίν,  και  αυτός  ερεϊ  Κύριος  ό  θεός 

μου. 
XIV   ι        χΊδού  ημεραι  έρχονται  του  κυρίου,  και  διαμερισθησεται  τά  σκΰΧά 

2  σου  εν  σοι·  2και  επισυνάψω  πάντα  εθνη  επ\  ΊερουσαΧημ  εις  πόΧε- 
μον,   και  άΧώσεται  η   πόΧις   και   διαρπαγησονται  αι  οίκίαι,   και  αί 

»  γυναίκες  μοΧυνθησονται,   και   εζεΧεύσεται  το  ήμισυ   της  πόΧεως  εν 
αίχμαΧωσία,  οι  δε  κατάΧοιποι  του  Χαού  μου  ου  μη  εξοΧοθ  ρευθώσιν 

3  εκ  της  πόΧεως.  3  και  εξεΧεύσεται  Κύριος  και  παρατάξεται  εν  τοις 
εθνεσιν  εκείνοις,  καθώς  ήμερα  παρατάξεως  αυτού  εν  ήμερα  ποΧεμον> 

4  προφήται]  π,  η  δυρ  Γ3.5  Κ1  5  διότι]  οτι         |   οιτι  άνθρωπος  ϋΑΟ^Γ 
εργαζομένου  την  γην  εγω  ειμι  οτι  Α  Γ)  Γ  6  ερει  ι°]  ε  ρω  Α(^  |  οπι  αύται 

(ηαΐ)  Κ0·3)  |  χειρών]  αάηοΐ  ωμων  ̂ ««ε  ροδίεα  Γ3.δ  |  επληγη  Γνίά  |  του 
αγαπητού   Α  7  τους    ποιμένας    (ι0)]    τον    ποιμεναν    ̂ °·ι>  τον 
ποιμαινα  Α(^Ά  τον  ποιμένα  0*Τ  \  πολιτην]  πολεμηστην  Κ*  (ποΧιτην 
τεροδ  Ν€)  |  μου  2°]  αυτού  Κ0·!9^)  (ροδίεα  μου)  Α(2Γ  |  πατάξατε]  παταξον 
^ο.5  (νίφ^(^  |  τοι,5  ποιμένας  2°]  τον  ποιμένα  ̂ ·3» οΐ5  Α(^)Γ  |  και  2°]  +  διασκορ- 
πισθησονται  (-θητωσαν  (,)3)  τα  πρόβατα  |  εκσπάσατε]  εκπασατε  Κ*  (εκσπ. 
εοΐΎεείυΓυδ  6Γ3,1  ̂   δεά  ηΐΓδ  άεΐ  σ)  διασκορπισθητω  ί·^·3  διασκορπισθητωσαν 
Κε·,:Τ  διασκορπισθησο\ται  Α  |  πρόβατα]  +  της  ποιμνης  Α  |  επαξω]  επιστρέψω 

|  μικρούς]  ρΓ  ποιμένας  τους  £\ε·3  (ίπιρΓοΙ^  ροδίεα  Γενοε  Κ?)  ποιμένας  ΑΟΥ 
8  παση  τη  γη]  τη  ήμερα  εκείνη  Κε1)ΑΓ  |  αυτής]  αδίεπδε  αάρίηχ  Β3  (ηοη  ίηδί: 
Β5)  οπι  9  το  τρίτον]  το  το  τρ.  Κ*  (το  τρ.  ϋ,€-α'  ς  ΐ5)  |  το 
χρυσιον  δυρ  Γ&δ  Α?νί(1  |  όνομα]  τ  ϊηεερ  Κ*  (ίιηρΓΟΟ  τ  Ν1)  |  καγώ]  και  εγω  ΑΥ  \ 
εστι  XIV  1  ερχον  (δίο)  Γνί<1  |  διαμερισθησονται  £<*  (-σεται 
Α  |  σου]  σοι  ΐηεερ  Κ*  (σου  Ν1)  δυρ  ταδ  Ονί(3  2  εθνη]  ρτ  τα  ΚΑΥ  | 
κααλοιποι  Ν*  (καταλ.  «ΐβίροβΐ»)  |  λαου  δυρ  ταδ  Ατ  |  εξολεθρευθωσιν  ΝΑζ) 
3  ήμερα  ΐ°]  ημεραι  Α  αι  ημεραι  Υ 
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Β  4  και  στήσονται  οι  πόδες  αυτόν  εν  τη  ήμερα  εκείνη  £ιτΙ  το  ορος  τών  \ 
ελαιών  το  κατεναντι  Ιερουσαλήμ  εξ  ανατολών  και  σχισθήσεται  το 
ορος  των  ελαίων,  το  ήμισυ  αυτού  προς  ανατολάς  και  θάλασσαν,  χάος 
μεγα  σφόδρα·  και  κλίνει  το  ήμισυ  του  ορούς  προς  βορράν,  και  το 
ήμισυ  αυτού  προς  νότον  5  και  φραχθησεται  ή  φάραγξ  ορέων  μου,  καϊ  5 
ενκολληθήσεται  φάραγξ  ορέων  εως  Ίασόδ,  και  ενφραχθήσεται  καθώς 
ενεφράγη  εν  ταΐς  ήμεραις  του  σεισμού,  εν  ήμεραις  Όζείον  βασιλέως 

Ίουδα·  και  ήξει  Κύριος  6  θεός  μου,  και  πάντες  οι  άγιοι  μετ'  αυτόν. 
6καί  εσται  εν  εκείνη  τη  ήμερα  ονκ  εσται  φώς  και  ψύχη  και  πάγος·  6 
7  εσται   μίαν   ήμεραν,   και  ή   ήμερα   εκείνη   γνωστή   τω   κυρ'ιω,    και  η 
ούχ  ήμερα  και  ον  ννξ,  και  προς  εσπεραν  εσται  φώς.     8  και  εν  τη  8 
ήμερα  εκείνη  εξελεύσεται  νδωρ  ζών  εξ  Ιερουσαλήμ,  το  ήμισυ  αντον 
εϊς  τήν   θάλασσαν  τήν   πρώτην,  και  το  ήμισυ  αυτόν  είς  τήν  θά- 

λασσαν την  εσχάτην,  και  εν  θερει  και  εν  εαρι  εσται  ούτως.     9  και  9 
εσται  Κύριος  εις  βασιλέα  επ\  πάσαν  τήν  γήν  εν  τη  ήμερα  εκείνη 
εσται  Κύριος  εις,  και  το  όνομα  αυτού  εν,     κνκΑων  πασαν  την  γην  ίο 

και  τήν   ερημον   άπο  Υάβε   εως  'Ρεμμών   κατά  νότον  Ιερουσαλήμ. 
'Ρα/χά  δε  επ\  τόπου  μενεΐ,  άπο  της  πύλης  Βενιαμεϊν  εως  τον  τόπον 
της   πύλης   της   πρώτης,   εως  της   πύλης  τών  γωνιών  και   εως  του 

πύργου  Άναμεηλ,  εως  τών  υποληνίων  του  βασιλέως·  11  κατοικησουσιν  ιι 
εν   αυτή,  και   ανάθεμα  ουκ   εσται  ετι,   και   κατοικήσει  Ιερουσαλήμ 

πεποιθότως.  12  Και  αυτή  εσται  ή  πτώσις  ην  κόψει  Κύριος  ΐ2 
πάντας  τους  λαούς  οσοι  επεστράτευσαν  επϊ  Ιερουσαλήμ·  τακήσονται 
αι  σάρκες  αυτών  εστηκότων  επϊ  τους  πόδας  αυτών,  και  οι  οφθαλμοί 

4  οπι  το  κατεναντι... των  ελαίων  Α  |  θάλασσαν]  ρΓ  το  ήμισυ  αντον  προς 
Α(^)Γ  |  χαος  μεγα  δΐιρ  Γ3.5  Α?νιά  |  κλίνει  δΐιρ  13.5  Α?νί(1  |  αντον  3°]  αντων  Ν* 
(-τον  Κ0-3»0·13)  5  φραχθησεται]  εμφραχθ.  Α(^  |  η  φαραγξ]  η  παραξ  Χ* 
(τ;  φαραξ  &ι  νίά)  οπι  η  |  ορέων  ι°]  ρΓ  των  ̂ <^·^,^·^>ΓV^<1  |  εγκολληθησεται 
Β^^Ο3·  ενκολληθηθησεται  Κ*  |  φαραγξ  2°]  φαραξ  £<*  -ραγξ  Ν°  \  Ιασοδ] 
Ασαηλ  Α(±  \  οπι  και  ενφραχθησεται  Α^Γν^ά  |  εμφραχθησεται  Β3ίθΓΐ13  |  καθώς] 
ον  τρόπον  Κ0·15  |  εν  ταις  ημεραις]  απο  προσώπου  ϋ.ς·^  \  ΟξΊου  Β15  6  οπι  και 
εσται  Α(£Γ  |  και  2°]  αλλα  Κ0·*  (πιοχ  τενοε  και)  |  ψνχη]  ψνχος  Κε·3'  εΐ3Α(2ν'ά 
ρΐ(νϊά)  7  μιαν  ημεραν]  μια  ήμερα  Α  \  ον  δΐιρ  Γ3.5  Β?  |  οιτι  και  4°  Α 
8  και  εν  θερει]  ηοίπίαιη  &Γαϋϊοαπι  αάρίηχ  Κ?  |  εαρι]  εαρ  Β*  εαρι  Β3ΐ>  αερει 
Α  |  εσται]  αυ  Κ*  (εσται  Ν0·*·  °·*>)  10  κνκλονν  Νε·3Ας>  |  Γαβεε  Νε·3Α 
Ταβελ  |  εως  ΐ°]  ως  Κ*  (εω5  Κε·3)  [  τόπον  ι°]  ρΓ  τον  Γ  [  Βενιαμεϊν]  Βνιαμειν  Ν* 
(Βεΐ'.  Κ1  ίθΓί'  |  οιώ  τον  τόπου  Α(^Γ  |  των  γωνιών]  οπι  των  Α  |  εως  5°]  ρΓ 
και  Α  11  κατοικψτοκσΐί']  ρΐ"  και  ̂ ε·3  κατοικουσιν  Α  \  ονκ  εσται  ανάθεμα 
ΑΟΤ  11 — 12  οπι  7τε7Γθΐ0οτω5...ε7Γΐ  Ιερονσαλημ  Χ*  (ηαΐ)  πεποιθοτος  [-τως 
ϊρδβ  πΙ  νϊά  οογγ]...  ε7τι  Ιλημ  ϋ,^)  12  αι  σάρκες]  οιτι  αι       (ηαΐ)  Κ^3)  \ 
εστηκότων]  εστηκοτες  Ά*  (-των  Κ0·15)  +  αντων  Α(^  |  τοι»5  πόδας]  των  ποδών  Γνιά 
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αυτών  ρυήσονται  εκ  τών  οπών  αυτών,  και  η  γλώσσα  αυτών  τακή-  Β 
ΐ3  σεται  εν  τώ  στόματί  αυτών.     13  και  εσται  εν  τη  ήμερα  εκείνη  εκ- 

στασις  Κυρίου  μεγάλη   έπ'  αυτούς·  και  επιλήμψονται  έκαστος  της 
χειρός  του  πλησίον  αυτού,  και  συμπλακήσεται  ή  χε\ρ  αυτού  προς 

14  την  χείρα  του  πλησίον  αύτοϋ.  14  και  Ιούδας  παρατάξεται  εν  Ιερου- 
σαλήμ, και  συνάζει  την  ισχύν  πάντων  τών  λαών  κυκλόθεν,  χρυσ'ιον 

15  και  άργύριον  και  Ίματισμόν  εις  πλήθος  σφόδρα.  15 και  αυτη  εσται 
ή  πτώσις  τών  ίππων  και  τών  ήμιόνων  και  τών  καμήλων  και  τών 
ονων  και  πάντων  τών  κτηνών  τών  όντων  εν  ταΐς  παρεμβολαϊς  εκεί- 

ι6  ναις,  κατά  την  πτώσιν  ταύτην.  16 και  εσται  όσοι  εάν  καταλιφθώ- 
σιν  εκ  πάντων  τών  εθνών  τών  ελθόντων  επϊ  Ιερουσαλήμ,  και 

άναβήσονται    κατ*   ενιαντον    του    προσκυνήσαι   τώ    βασιλεί  Κυρίω 
17  ΤΙαντοκράτορι  και  του  εορτάζειν  την  εορτήν  της  σκηνοπηγιας.  17  και 

εσται,  οσοι  εάν  μη  άναβώσιν  εκ  πασών  φυλών  της  γης  εις  Ιερου- 
σαλήμ του  προσκυνήσαι  τω  βασιλεϊ  Κυρίω  ΤΙαντοκράτορι,  και  οϋτοι 

ι8  εκείνοις  π ροστεθήσονται.  ι8εάν  δέ  φυλή  Αιγύπτου  μή  άναβη  μηδέ 
ελθη,  και  «πι  τούτους  εσται  ή  πτώσις  ην  πατάξει  Κύριος  πάντα  τά 
εθνη  οσα  εάν  μή  άναβη  του  εορτάσαι  τήν  εορτήν  της  σκηνοπηγίας. 

19  19αΰτη  εσται  ή  αμαρτία  Αιγύπτου  κα\  ή  αμαρτία  πάντων  τών  εθνών, 
2ο  οσα  άν  μή  άναβη  εορτάσαι  τήν  εορτήν  της  σκηνοπηγίας.  20 εν  τή 

ήμερα  εκείνη  εσται  το  επ\  τον  χαλινόν  του  Ιππου  αγιον  τώ  κυρίω 

ΤΙαντοκράτορι·  και  έσονται  οι  λέβητες  εν  τω  ο'ίκω  Κυρίου  ώς  φιάλαι 
2ΐ  προ  προσώπου  του  θυσιαστηρίου·  21  και  εσται  πάς  λέβης  εν  Ιερου- 

σαλήμ και  εν  τω  Ιούδα  άγιος  τώ  κυρίω  ΤΙαντοκράτορι·  και  ήξουσιν 
πάντες  οι  θυσιάζοντες  και  λήμψονται  εξ  αυτών  και  έψήσουσιν  εν 

αύτοϊς,  και  ουκ  εσται  Χαναναίος  ετι  εν  τω  ο'ίκω  Κυρίου  ΤΙαντοκρά- 
τορος  εν  τή  ήμερα  εκείνη. 

12  εκ]  απο  Α         13  εστασις  Κ*  (εκστ.  ̂ ε·3)  |  επ  αυτούς  μεγάλη  ΑΟΤ  I  Ν  Α  ζ)  Γ 
επιλημψεται  ΑΓ  επιληψεται  (,)  |  συνπλακησ .  ̂ Α  σνμττλοκησ.  (2νιά  |  την  χείρα] 
οτη  την  Α^Γ       14  Ιούδας]  ρτ  ο  Α^  |  παρατασ  ΐηοερ  Κ*  παραταξ.  Κ1ε1  Ρ05ίβα  | 
ιχυν  £ί*  ('Ο'Χ·  ̂ 1,<;)  15  οιη  και  1°  Α  |  εκειναις]  εκιναιν  \\*  εκειναις  ̂ °·Ι> 
(5  ρΓΟ  ν  ίαπι  αηΐεα  Γΰροδ)  16  εαν]  αν  Α  [  καταλιφθωσιν  (-λειφθ.  Β35)] 
καταλημφθωσιν  Α  |  παντοκρατι  Β*  (-τορι  Β3·3)  17  αναβωσιν]  +  εκει  Α  I 
φυλών]  ρΓ  των  ΚΑΓ)Γ  |  Κυριω]  κϋ  Ν*_(κω  18  ελθη]  +  εκει  Α(^Γ  |  ΟΓη και  Α  |  τούτους]  τούτοις  Α(,)  |  ην]  +  κς  Α        19  εσται]  εστίν  Α  |  οσα]  οσ 

|  αν]  εαν  ΚΑΓ  |  εορτάσαι]  ρτ  του  ̂ ί^·13Α^  20  τω  ιππω  Ν*  (του 
ίππου  Κ0·3)  |  παντοκρατορ  Κ*  (-τορι  Ν0·3)  οπι  Κ0·5  |  οιη  και  Κ*  (Ιιαβ  Νε·3)  |  ε^ 
2°]  ρΓ  οι  Α(^Γ  21  άγιος]  αγιον  Α^Γ  |  ηξουσι  ζ)α  |  ληψονται  ς)Γανίά  | 
Χανανεος  ^  |  ετι]  ουκετι  Α(<)Γ  |  εκείνη]  ενινη  £\* 

8υβδΟΓ  Ζαχαρία*  ια  ΒΚΑ  Ζαχαρια$|  μνήμη  θϋ      άο  Τ  ηοη  Ιϊς 
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Β        ΛΗΜΜΑ  λόγου  Κυρίου  επ\  τον  Τσραήλ  εν  χειρι  αγγέλου  αύτοΰ'  ι  ] 
θεσθέ  δη  εττϊ  τάς  καρδίας  υμών. 

2  Ή,γάπησα  υμάς,  λέγει  Κύριος·  και  είπατε  Έι/  τίνι  ήγάπησας  -ζ 
ημάς;     ουκ  αδελφός  ην  Ήσαύ  του  Ιακώβ;  λέγει  Κύριος·   και  ήγά- 
πησα  τον  Ίακώ/3,  3τόν  δε  Ήσαύ  έμίσησα,   και  έταξα  τα  ορια  αύ-  3 
του  εις  άφανισμόν  κα\  την  κληρονομίαν  αυτού  εις  δόματα  έρημου. 
4  διότι  έρεΐ  Η   ϊδουμαία  κατέστραπται,  και  επιστρέφω  μεν  κα\  άνοι-  4 
κοδομήσωμεν  τάς  έρημους,    τάδε  λέγει  Κύριος  Παντοκράτωρ  Αυτοί 
οίκοδομησουσιν  και  εγώ  καταστρέψω·  κα\  έπικληθήσεται  αύτοϊς  ορια 
ανομίας,  κα\  λαός  έφ'  ον   παρατέτακται  Κύριος  εως  αιώνος.    5  και  5 
οφθαλμοί  υμών  οψονται,  καϊ  ύμεϊς  έρεϊτε  'Έμεγαλύνθη  Κύριος  υπερ- 

άνω τών  ορίων  του  Ισραήλ. 

6Υίό$·  δοξάζει  πατέρα,  καϊ  δούλος  τον  κύριον  αυτού.  και  εϊ  6 
πατήρ  εϊμι  εγώ,  πού  εστίν  ή  δόξα  μου;  και  εϊ  κύριος  ειμί  εγώ,  πού 
εστίν  6  φόβος  μου;  λέγει  Κύριος  Παντοκράτωρ,  ύμεϊς  οι  ιερείς  οί 

φαυλίζοντες  το  ονομά  μου,  καϊ  είπατε  'Έν  τίνι  εφαυλίσαμεν  το  ονομά 
σου;  7 προσάγοντες  προς  το  θυσιαστήριόν  μου  άρτους  ήλισγημένους.  η 
και  είπατε  Έϊ>  τίνι  ήλισγήσαμεν  αυτούς;  εν  τώ  λέγειν  υμάς  Τράπεζα 

Κυρίου  ήλισγημένη  εστίν,  και  τα  επιτιθέμενα  έξουδενώσατε.    8διότι  8 

^Α<3       Ιπ$ογ  Μαλαχιας  ιβ  ΒΚΑ<3        II — 2  εν  χειρι.,.υμας]  οβείοδ  αάρϊηχ  εί  ίη 
πΐ£  ου  κ'  τγ'  Έβρ'  Β*<ηοη1>)  2  ημα$]  υμας  Ν*  (ημ.  Ν0·^·*5)  \  Ιακώβ  2°]  + 
λεγει  κϊ  ̂   4  Ιδουμεα  Χ  |  τα?]  το  Ν*  τα?  &Ν1  |  έρημους]  ερημωμενας  αυτής 
^αα  ξρημωμξνας  6ί  ροδίβα  ηρημωμενας  Α^  |  οικοδομησουσι  0*  \  και  εγω] 
καγω  5  οφθαλμοί]  ρτ  οι  ΚΑ  |  των]  τεν  Κ*  (των  Κ0·3-·  £·*>)  6  αυ- 

τού] +  φοβηθησεται  Κ0·3  (ροδΙε3.  Γ&δ)  7  και  είπατε]  ίη  τη^  Γ&δ  3δίεηδθ 
Β?  Ι  ηλισγημενη  (-νψ  Β*)]  εξουδενωμενη  ̂ ·α·  |  εστι  ίίεηΐ  ίο,  12, 
13  I  και  τα  επιτ.]  ίη  ηΐ£  Γαδ  3.δίεπδε  Β?  |  επιθενα  Χ*  επιθεμενα  Κ1·  °·3  |  ε£ου- 
δενωσατε]  βρωματα  εξουδενωνται  &·*>  (ροδίεα  Γβνοο  εξουδενωσατε)  βρωματα 
εξουδενωμενα  Α(^ 
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εάν  προσαγάγητε  τυφλον  εις  θυσίαν,  ού  κακόν;  και  εάν  προσαγά-  Β 
γητε  χωλον  ή  αρρωστον,  ού  κακόν;  π ροσάγαγε  δή  αύτο  τω  ηγον- 
μένω  σον,  εϊ  προσδένεται  σε,  εί  λήμ-ψτεται  πρόσωπον  σου,  λέγει 

9  Κύριος  ΐΐαντοκράτωρ.     9  και  νυν  έξιλάσκεσθε  το  πρόσωπον  τον  θεον> 
ύμών  και  δεήθητε  αύτοϋ'  εν  χερσΧν  υμών  γέγονεν  ταΰτα·  ει  λημψο- 

ιο  μαι  (ξ  υμών  πρόσωπα  υμών;  λέγει  Κύριος  ΐΐαντοκράτωρ.  10  διότι 
κα\  εν  υμϊν  συν  κλεισθήσονται  θύραι,  και  ούκ  άνάψεται  το  θυσιαστή- 
ριόν  μου  δωρεάν  ουκ  εστίν  μου  θέλημα  εν  ύμΐν,  λέγει  Κύριος  ΐΐαντο- 

ιι  κράτωρ,  και  θυσ'ιαν  ον  προσδένομαι  εκ  τών  χειρών  ύμών.  11  διότι 
άπ'  ανατολών  ηλίου  και  εως  δνσμών  το  ονομά  μον  δεδόξασται  εν 
τοις  εθνεσιν,  και  εν  παντϊ  τόπω  θνμ'ιαμα  προσάγεται  τώ  ονόματι 
μον  και  θνσία  καθαρά·  διότι  μέγα  το  ονομά  μον  εν  τοΊς  εθνεσιν, 

ιζ^λέγει  Κύριος  Τίαντοκράτωρ.     12νμεϊς  δε  βεβηΧοίιτε  αύτο  εν  τω  Χέ-  §  Γ 
γειν  νμάς  Τράπεζα  Κυρίου  ήλισγημένη  εστίν,  και  τα  επιτιθέμενα 

ΐ3  έζουδένωνται  βρώματα  αυτού.  13  και  ε'ίπατε  Ύαϋτα  εκ  κακοπαθίας 
εστίν,  και  έξεφύσησα  αύτά,  λέγει  Κύριος  ΐΐαντο κράτωρ.  και  εισε- 
φέρετε  άρπάγματα  και  τα  χωλά  και  τα  ένοχλούμενα·  και  εάν  φέρητε 

την  θνσ'ιαν,  ει  προσδένομαι  αυτά  εκ  τών  χειρών  υμών ;  Χέγει  Κύριος 
ΐ4  Τίαντοκράτωρ.  14 και  έπικατάρατος  6ς  ην  δυνατός,  και  ύπήρχεν  εν 

τω  ποιμνίω  αύτοϋ  αρσεν,  και  ευχή  αυτού  έπ'  αύτω,  και  θύει  διεφθαρ- 
μένον  τω  κυρία»·  διότι  βασιλεύς  μέγας  εγώ  ειμι,  λέγει  Κύριος  Τίαντο- 

κράτωρ, και  το  ονομά  μου  επιφανές  εν  τοίς  εθνεσιν. 

Π  *  χΚαι  νύν  ή  εντολή  αύτη  προς  υμάς,  οι  Ίερεϊς.  Ζέάν  μή  άκούσητε, 
και  εάν  μή  θήσθε  εις  τήν  καρδίαν  υμών  του  δούναι  δόξαν  τω  ονό- 

ματι μου,  λέγει  Κύριος  Τίαντοκράτωρ,  και  έξαποστελώ  εφ'  υμάς  τήν 
κατάραν,  και  επικαταράσομαι  τήν  εύλογίαν  ύμών,  και  καταράσομαι 
αυτήν  και  διασκεδάσω  τήν  εύλογίαν  ύμών,  και  ουκ  εσται  εν  ύμΐν, 

8  κακόν  ι°]  ακ  δυρ  Γ35  Α3  |  προσάγαγε]  προσαγάγετε  Κ*  (-γαγε  |  σε]  ΝΑζ)Γ 
αυτο  ̂ ε·ΣΙ  (ροδίεα  σε)  Α(^  |  ληψεται  9  εξειλακεσθε  Β*  (εξειλασκ.  Β* 
ε£ιλασκ.  Β·3)  |  αυτόν]  +  ινα  ελεηση  νμας  Κ0·3  (ταδ  ̂ °·1))  (  λημψομαι]  λημψοντε 
Ν*  (·μαι  Νε·3·  10  σνγκλ.  ΒΛ  ίθΓί  ̂   Α(^  |  αναφται  Ν*  [αναψ.  Ν1  61  Ρ0516*) 
11  απ]  απο  ΑΓ  |  οιη  και  ι°  Α(^)  |  δνσ\μων  Β*  δυ\σμων  Βλ1}  |  εθνεσι  1)15  (2*  | 
προσάγεται]  προσαγάγετε  εττι  Α  προσαγάγετε  (^*ν1(1  (-άγεται  (^Ά)  12  εξου- 
δενωται  Κε·α  (ροδίεα  -νωνται)  13  κακοπαθειας  Β&ι>Α(2αν'ά  |  εξεφνσησατβ 
Ν  |  εισφέρετε  Α*  (εισεφ.  Α1)  |  αρπαγματα]  ρΓ  τα  Κ^Α  |  εαν  φερητε]  προσφέ- 

ρετε &εα  ̂   εαν  θυσητε  Γ  |  την  Ονσιαν]  οιη  την  Α(,)Γ  14  νπηρχεν]  +  αντω  Α  | 
τω  ποιμνιω]  οπι  τω  (^*  (Ηαο  (^)  |  οιη  αυτοί/  ι°  Α  |  0υει]  θυσι  ̂   |  μέγα*  βασι- λεύς Α  II  1  οι  ιερειί]  τονϊ  ιερ.  Γ  2  ακούσατε]  υπακουσ.  ΑΓ  |  οιη  εαν 
μη  (ί°)  (ροδίεα  ταδ)  |  θησθε]  θεσθε  Κε·3·  ε·1»  |  ευ  την  καρδιαν  (ι0)]  εν  ταυ 
καρδιαυ  ̂ ε·,)  (ροδίεα  τεροδ  ευ  την  καρδιαν)  |  ε^αποστελλω  Κ*  (-στελω  &ίε·Ε>  ε·ι>)  | 
και  διασκεδάσω... υμιν]  οβείοδ  αάρΐηχ  εί  ίη  πΐ£  οι»  κ'  παρ  εβρ.  Β?Ιη£ 
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Π  3  ΜΑΛΑΧΙΑΣ 

Β  ΟΤΙ  νμεις  ου  τίθεσθε  εις  την  καρδίαν  νμών.     3Ιδον  εγώ  αφορίζω  νμιν  3 
τον  ώμον,  και  σκορπιώ  εννστρον  £πι  τα  πρόσωπα  νμων,  εννστρον 
εορτών,  κα\  λήμψομαι  υμάς   εϊς  το  αυτό·   4  και  επιγνώσεσθε   διότι  4 
βγω   εξαπέσταλκα   προς   νμάς  την   εντολήν   ταύτην,   τον   είναι  την 
διαθηκην  μον  προς  τονς  Αενείτας,  λέγει  Κνριος   ΤΙαντοκράτωρ.     5ή  ζ 
διαθήκη   μον   ην   μετ    αντον  της   ζωης   κα\  της   εϊρήνης,  κα\  έδωκα 
αντω  εν  φόβω  φοβεϊσθαι  και  άπο  προσώπου  ονόματος  μον  στελ- 
λεσθαι  αντόν.    6 νόμος  αληθείας  ην  εν  τώ  στόματι  αντον,  και  αδι-  6 
κι'α  οίιχ  ενρεθη  εν  χείλεσιν  αντοΐ/'  εν  ειρήνη  κατενθννων  επορενθη 
μετ  εμον,  και  ττολλουί  επεστρεψεν  άπο  αδικίας.    7  οτι  χείλη  ιερέως  γ 
φνλάξεται  γνώσιν,  και  νόμον  εκζητησονσιν  εκ  στόματος  αντον,  διότι 

άγγελος  Κνρίον  ΤΙαντοκράτορός  εστίν.    8νμεις  δε  εξεκλίνατε  εκ  της  8 
όδον   και  ησθενησατε  πολλονς  εν  νόμω,  διεφθείρατε  την  διαθήκην 
τον   Αενί,  λέγει   Κνριος  ΤΙαντοκράτωρ.    9  κ  άγω   δεδωκα  νμάς   εξον-  9 

δενωμενονς   και  άπερριμμενονς  εις   πάντα  τα.  εθνη,  άνθ'  ων  νμεϊς 
ον    φνλάσσεσθε    τάς   όδονς    μον    άλλα   ελαμβάνετε    πρόσωπα  εν 
νόμω. 

10 Ουχί  θεός  εις  εκτισεν  νμάς;  ονχ\  πατήρ  εις  πάντων  νμών;  τί  ίο 
οτι  ενκατελίπετε  έκαστος  τον  άδελφόν  αντον,  του  βεβηλώσαι  την 

διαθηκην  τών  πάτερων  νμών;  11  ενκατελίφθη  Ίονδας,  και  βδελνγμα  ιι 
εγενετο  εν  τω  Ισραήλ  και  εν  Ίερονσαλήμ,  διότι  εβεβήλωσεν  Ίοί/δας 
τα  άγια  Κνρίον,  εν  οις  ήγάπησεν  και  επετήδενσεν  εις  θεονς  αλλό- 

τριους.    12 εζολεθρενσει  Κνριος  τον  άνθρωπον  τον  ποιονντα  ταντα,  ΐ2 
εως   και  ταπεινωθώ    εκ    σκηνωμάτων   Ίακώ/3   και   εκ  προσαγόντων 

θυσίαν   τώ  κνρίω  ΐΐαντοκράτορι.     13 και  ταντα  ά  εμίσονν,  εποιεΊτε·  13 

Ϊ^ΑΟΓ  2  βυ  2°]  67τι  ™ΐ)  (ροδίεα  Γ3.δ)  3  οιη  επι  τα  προσ.  νμ.  ενυστρον  Κ* 
(\ΐ3.\>  £·ίε·3)  |  εορτών  και  λημψομαι  νμ.  δΐιρ  Γ3.5  Β3  |  εορτών]  +  νμων  ̂   εορτής 
νμων  Αζ>  |  λημψομαι  (ληψ.  0)]  Χημψονται  Ν0*5  (ροδίεα  Γενοο  -μαι)  |  εις]  επι 
Α  4  επιγνώσεσθε]  γνωσεσθε  £\Γνί(Λ  |  εγω]  +  κς  Α(^Γ  |  την  διαθηκην] 
οιη  την  Κ?  |  Αευιτας  Αξ)3Γ  5  οπι  εν  \  φοβεισθαι]  +  με  Β^^ίά^Α<^  | 
ονόματος]  ρΓ  τον  Α  6  αληθιας  Χ*  (-θειας  \  χειλεσιν]  ρΓ  τοις  | 
κατευθύνων]  κατενθυμ  ΐηοερ       (κατευθυν.  Κ1)  8  πολλοί»*  ησθενησατε 
Α(^)Τ  |  διεφθειρατε]  και  διέφθειρα  Α  (δΐ§η  δυρ  α  2°  αάρϊηχ  Α3?)  |  Αενι  Β(£Ά] 
Αευει  &\Α(^)*Γ  9  καγω]  και  εγω  Α(^)Γ  |  εξουδενωμενους]  εξουν  ΐηοερ  £<* 
(εξουδ.  Κ1νίά)  |  απερριμμενους  Β3ΐ)ΑΓ]  απερριμενους  Β*  Κ*  παριμενους  #?·*>ΐοτΐ 
(πα  δαρεΓδΟΓ)  παρειμενους  |  ου  φυλασσεσθε]  ουκ  εφυλαξασθε  Α  (-σθαι) 
(^Γ  |  αλλα]  αλλ  Α  10  οι»χι  πηρ  εις  πάντων  υμων  ουχι  θς  εις  εκτισεν  υμ. 
^ο.ΐ>  (ρποΓ  ογ(1  πιοχ  ΓεδΙίί)  |  τι  οτι]  διότι  Γ  |  εγκατελιπετε  Β5  εγκατελειπετε 
Αζ)Γ  11  εγκατελειφθη  Βίι13Α^  εγκατελιφθη  Γ  |  διότι]  οτι  ̂ ε·ε  |  οιη 
εις  Κ€·^  12  ττοιουνταυτα  Α  \  εως]  +  αν  Ν0·3  |  εκ  ι°]  6^  ̂ *  (εκ  ̂ εΐ3)  | 
προσαγόντων]  προσαγαγοντων  Α  \  τω  κυριω]  οπι  τω  Α  13  οιη  α  (^)* 
(δαρεΓδΟΓ  ̂ 1ν^^1)  |  εμισων  #*  {-σουν  ίν0·3»  ε·1^ 
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έκαΧνπτετε   δάκρνσιν    το    θνσιαστήρων    Κυρίου    και    κΧανθμω    και  Β 
στεναγμώ  εκ    κόπων.     ετι    αζιον  επιβλέψ·αι   εΐί  θνσίαν   ή  λαβείν 

ΐ4  δεκτον  εκ  τών  χ€ΐρών  νμών;  Ι4καΊ  είπατε  "Ένεκεν  τίνος;  οτι  Κύριος 
διεμαρτνρατο  ανά  μίσον  σον  καΧ  ανά  μέσον  γυναικός  νεότητός  σον, 
ην   ενκατέΧιπες'   κα\   αντη    κοινωνός    σον    και  γυνή   διαθήκης  σον. 

15  15  και  ού  καΧον  έποίησεν  και  νπόλιμμα  πνεύματος  αντον;  και 
είπατε  Τι  αλλο  η   σπέρμα   ζητεϊ  ό   θεός ;    και  φνλάξασθε   εν  τω 

ιό  πνεύματι  νμών,  και  γνναϊκα  νεότητός  σον  μη  ένκαταΧίπης'  ι6αλλα 
εάν  μισησας  έξαποστειλης,  λέγει  Κύριος  ό  θεος  τον  Ισραήλ,  και 
καλύψει  ασέβεια  επ\  τά  ενθνμήματά  σον,  Χέγει  Κνριος  ΐΐαντο- 
κράτωρ.    και  φνλάξασθε  εν  τω  πνεύματι  νμών  και  ον  μή  ενκατα- 

ιη  Χίπητε,  17 οι  παροζύνοντες  τον  θεον  εν  τοίς  Χόγοις  νμών  και  είπατε 
Έν  τίνι  παρωζύναμεν  αντόν ;  εν  τώ  λέγειν  νμάς  Ώας  ποιών  πονηρόν, 
καλόν  ενώπιον  Κνρίον,  και  εν  αντοΐς  αϊτός  ενδόκησεν  και  Που  εστίν 
ό  θεάς  της  δικαιοσννης ; 

III  ι  ΣΊδού  εξαποστέΧΧω  τον  αγγελόν  μον,  και  επιβλέπεται  όδόν  προ 
προσώπου  μον,  και  έξέφνης  ήζει  εις  τον  ναον  έαντον  κνριος  ον 
νμεϊς  ζητείτε,   και  6   άγγελος  της   διαθήκης   ον   νμεΐς   θέΧετε'  ίδον 

2  έρχεται,  λέγει  Κνριος  Παντοκράτωρ.  2  και  τις  υπομένει  ήμέραν 
εισόδον  αντον;  η  τίς  νποστήσεται  εν  ττ}  οπτασία  αντον;  διότι  αν- 
τος   είσπορενεται   ως    πνρ   χωνεντηριον    και   ώς   ποία  πΧννόντων. 

3  3καθιειται  χωνεύων  και  καθαρίζων  ώς  το  αργύρων  και  ώς  το  χρν- 
σίον,  και  καθαρίσει  τονς  νιονς  Λευεί  και  χεει  αντονς  ώσπερ  το 
χρνσιον  και  ώς  το   αργύρων   και  έσονται  τώ   κνρίω  προσάγοντες 

13  δρακυσιν  Β*  {δακρ.  Βα1>)  |  κοπτών  Ν*  14  ένεκα  Α(}Υ  |  οτι]  ο  ΑΓ  |  ΝΑ(^Γ 
εγκατελιπες  Β  3 15  εγκατέλειπες  Α^:ι  (ενκ.  0*)  εγκατελειπας  Γ  15  ον 
καλοΐ']  ον  κάλος  Κ0·15  ονκ  άλλος  ηΐδί  ροίίιΐδ  ον  κάλλος  Α(^Γ  (ονκ  α.  Γνί(1)  | 
υπόλειμμα  Βηΐ3(2  |  είπατε]  ειπα  Χ*  (ειπαται  ί^·3)  \  η]  ρΐ"  αλλ  (1  |  φυ- 
λαξεσθε  Κ*  (-ξασΟε  Ν1^)  \  γννεκα  Κ*  (γυναίκα  Να·3>  ̂   \  εγκαταλιπης  Β3ΐ) 
εγκαταλείπε  Α  ξ)3  (ενκ.  ς)*νί(1)  Γ  16  αλλα]  αλλ  ΝΑΓ  |  μισησης 
εξαποστειλίον  Γ)1^  |  ο  θεός]  +  ο  παντοκράτωρ  θ'ς  Α  |  τον  Ισραήλ]  οπι  τον 
ΑΓ  |  ασεβια  Χ  |  τω  πνενματι]  οχη  τω  Γ  |  εγκαταλιπητε  Β'^Γ  εγκαταλειπητε 
Α  (-ται)  (<)  17  παρωξυναμεν]  παροξ.  ΧΑ  |  οπι  αυτόν  ΑΓ  |  ευδοκησεν] 
ε  2°  δαρ  γο.5  Α?  ηυδοκησεν  (^*  (-σε  Ρ3)  III  1  ιδου  ι°]  +  εγω  Κβ-ΦνΙά)  (η^χ 
Γ3.δ)  Α(^Γ  |  οηι  και  ι0  Ν*  (δυρϋΓδΟΓ  κ  Χ1»0·3)  |  εξαίφνης  Β3·3^·1^  |  εαυτού] 
ακτου  ΑΓ^^Γ  οηα  (,)*  2  η]  και  Α  |  ποια]  πλοία  Κ*  τοα  3  καθι- 
ειται]  ρΓ  και  ΧΑ(,)Γ  |  καθαρίζων]  καθαριειτε  Χ*  (-ριζών  |  και  ως  το 
χρνσιον]  ο1)ε1  αΛρίηχ  Β;ι  (ηοη  ̂   ̂   |  ογπ  ως  ί°  ̂ί^"""  |  καθαρίσει]  καθαριει  Χ* 
(-ρισι  Χ?)  Γ)Γ  |  Αευει]  Λειει  Χ*  (Αευει  Χ0·3)  Αει»ι  Α^Λ  |  χεει]  εκχεει  Χα·;ι  (ιώοχ 

εκ)  χει  Α  |  ωσπερ]  ως  ̂ ^^·ι)Α^  |  χρνσιον  2°]  αργυριον  (α  Γ650Γ  Α1)  Α  |  ω$ 
3°]  οιτι  Χ*  (ηηΐ)  Χ0·^)  Γ  ωσπερ  Α  |  αργνριον  2°]  χρνσιον  Α  |  κνριω]  θώ  Γ  | 
7τροσ|α7οΐ'τε5  (^*  7τρο|σα7·  ̂ 3 
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πι  4 ΜΑΛΑΧΙΑΣ 

Β  θυσίαν  εν  δικαιοσύνη,  Λκαι  αρέσει  τώ   κυρίω  θυσία  Ιούδα  και  Ίε-  \ 
ρουσαλημ    καθώς   αί  ημέραι  τον   αιώνος   και   καθώς  τα  ετη  τα  έμ- 

προσθεν.    5  και  προσάξω  προς  υμάς  εν  κρίσει,  και  εσομαι  μάρτυς  ζ 
ταχύς  έπ\  τάς   φαρμακούς   και   επι  τάς   μοιχαλίδας   και  επι  τούς 
ομνύοντας  τω  ονόματι  μου  επι  ψενδει,  και  επ\  τους  άποστερονντας 
μισθόν  μισθωτού  καϊ  τούς  καταδυναστεύοντας  χηραν  κα\  τούς  κονδυ- 
λίζοντας  ορφανούς  και  τούς  έκκλίνοντας  κρίσιν  π ροσηΧύτον  και  τούς 

μη  φοβούμενους  με,  λέγει  Κύριος  Παντοκράτωρ.    6διότι  εγώ  Κύριος  ό  6 
θεος  υμών,  καϊ  ούκ  ηλλοίωμαι. 

7Και  ύμεϊς,  νιοι  Ίακώ/3,  ούκ  άπέχεσθε  ̂ άπό  τών  αδικιών  τών  η 
πάτερων  υμών,  έξεκλίνατε  νόμιμά  μου  και  ούκ  εφυΧάξασθε.  επι- 

στρέψατε προς  με,  και  έπιστραφησομαι  προς  υμάς,  Χεγει  Κύριος  ό 

ΤΙαντοκράτωρ.     και  είπατε  'Έν  τ'ινι  επιστρέψωμεν ;    8 μητι  πτερνιεί  8 
άνθρωπος   θεόν ;    διότι  ύμείς   πτερνίζετε   με.     και   ερεϊτε  *Ει>  τ'ινι 
έπτερνίσαμέν  σε;    οτι  τα.  επιδεκατα  και  αί  απαρχαι  μεθ'  υμών  εισιν 
9 και  αποβλέποντες  ύμεις  αποβλέπετε,  και  εμε  ύμεϊς  πτερνίζετε.    το  9 
ετος  συνετελέσθη,  10  και  εισηνέγκατε   πάντα  εκφόρια  είς  τούς   θη-  ίο 
σαυρούς,  και  βσται  η  διαρπαγη  αύτού  εν  τω  ο'ίκω  αύτού.  επισκε- 
ψασθε  δή  εν  τούτω,  λέγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ·  εάν  μή  ανοίξω  νμΐν 
τούς  καταράκτας  του  ούρανον,  κα\  εκχεώ  νμχν  την  εύλογίαν  μον  εως 

τον   Ικανωθήναΐ'   "και  διαστελώ  νμΐν  εις  βρώσιν,  και  ον  μη  δια-  ιι 
φθείρω  υμών  τον  καρπον  της  γης,   και   ού   μη   ασθενήσει  υμών  η 

Άμπελος  η  εν  τω  άγρώ,  λέγει  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ.     12  και  μακα-  ΐ2 
ριοϋσιν  υμάς  πάντα  τα  εθνη,  διότι  εσεσθε  ύμεϊς  γη  θελητη,  λέγει 

&Α(}Γ       3  θυσία*  £\<3  4  θυσία]  ρΓ  η  ς\  |  ετη]  τ  δυρ  ταδ  Α*  5  οηι 
προς  Α  |  εσομαι  μάρτυς  ΐη  πι§  εΐ  δυρ  Γ3.5  Α1  (οηι  μάρτυς  Α*νιΛ)  \  χηραν] 
χη\  &*ν'ίά  χήρας  &ς-3·  ̂   τας  χηραν  0*  τας  χήρας  (^3  |  κρίσιν]  κρίμα  ̂   |  ττροσ- 
ηλυτου]  ττροσηλυτονς  (δΐφβΓδΟΓ  5)  (,)3  οι  γ'  προσηλντον  6  υμων] 
ημων  ΑΓ  |  οπι  και  Α  7  απεεσθε  Β*  (απεχ.  Β3Β)  απεσχεσθε  Α  | 
επιστρέψατε]  επιστραφητε  ΑΓ  |  ο  παντοκράτωρ]  οηι  ο  Β3·3 &Α(2Γνΐ(1  |  επι- 
στρεψωμεν]  επιστρεψωμαι  ̂ *  (-ψωμεν  ϋ.0·^  ε·13)  επιστρεψομεν  (^)3  8  μητι] 
ει  Νεΐ3Α(^)Γ  |  πτερνίζετε]  επτερνιξετε  0*  (πτερν.  (^Ά)  |  ερειτε]  είπατε 
^ε-^Αί^Γ  |  επτερνισαμεν  (επερν.  Κ)]  επτερνικαμεν  Α  πτερνικαμεν  (δΐο)  Γ  | 
απαρχαι]  αρχαι         (απαρχαι  Κ0·3· ε·13)  |  εισι  Ο3·  9  αποβλεπετα  Χ* 
(-ται  Κ0·8»0·1»)  |  ετος]  έθνος  Κ*  (ετ.  Κ0·3»0·15)  |  σνντελεσθη  0*  (συνετελ.  ̂ 3) 
10  εκφορια  (-ρεια  Α(>)]  ρΓ  τα  ΝΑ(2Γ  |  τον  θησανρον  Χ0·3  (ροδίεα  τους 
θησαυρούς)  \  εν  τω  οικω  αυτ.  εσται  η  διαρπαγη  αντον  Α(^)Γ  |  οηι  βσται  Κ?  (ροδίεα 
Γβδίΐί)  |  αντου  ι°]  αυτών  ίν0·3  (ροδίεα  Γαδ)  |  τω  οικω  αντον]  τοις  οικοις  υμων 
^ο.α,  ς.Β  |  επισκεψασθε]  επιστρέψατε  ̂ ο1}ΑΓ  11       βρώσιν]  την  βρ.  Α 
οηι  ον  μη  (ι°)  Γ  |  διαφθείρω]  διαφθερω  Α  \  ασθενηση  ̂ (^  |  η  άμπελος 
υμων  ΑΓ  |  τω  αγρω]  οιη  τω  Α  12  οηι  και  Α*  (Ιιαο  Α3(ηι«') 
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ΜΑΛΑΧΙΑΣ  IV  5 

ΐ3  Κύριος  "Παντοκράτωρ.  Ι3Έβαρννατ€  επ'  ε'με  τονς  λόγους  υμών,  Β 
ΐ4  λέγει  Κύριος,  και  είπατε  Έν  τ'ινι  κατελαλησαμεν  κατά  σον;  14 εΐ- 

πατ€  Μάταιος  ό  δονλεύων  θεώ,  και  τ'ι  πλέον  οτι  εφνλάξαμεν  τα.  φν- 
λάγματα  αυτόν,  και  διότι  επορεύθημεν  ικεται  προ  πρόσωπον  Κνρίον 

15  ΐίαντοκράτορος ;  15 και  νυν  ημείς  μακαρίζομεν  άΧλοτρίους,  κα\  ανοι- 
κοδομούνται πάντες  ποιονντες  άνομα,  και  άντεστησαν  θεώ  κα\  εσώ- 

ι6  θησαν.  ι6Ταϋτα  κατελάλησαν  οι  φοβούμενοι  τον  κύριον,  έκαστος 
προς  τον  πΧησ'ιον  αύτοΰ·  και  π  ροσεσχεν  Κύριος  και  εισηκονσεν,  και 
εγραψεν  βιβΧίον  μνημοσύνου  ενώπιον  αντον  τοις  φοβονμενοις  τον 

τη  κύριον  και  ενλαβονμενοις  το  όνομα  αντον.     17 Και  έσονται  μοι,  λέγει 
Κύριος  Παντοκράτωρ,  εϊς  ημεραν  ην  εγώ  ποιώ  εις  περιποίησιν,  καΐ 
αίρετιώ  αυτούς  ον  τρόπον  αιρετίζει  άνθρωπος  τον  υιόν  αντον  τον 

ι8  δονΧεύοντα   αντώ.     18  και  επιστραφησεσθε   κα\   ο-ψεσθε   ανά.  μέσον 
δίκαιον  και  ανά  μέσον  άνόμον,  και  ανά  μέσον  τον  δονΧεύοντος  θεώ 

IV  (III  19)  1  και  Τ°ν  Ρ*!   δονΧεύοντος.     1  διότι  ιδού  ήμερα  έρχεται  καιομενη 
ως  κΧίβανος,  κα\  φλέξει  αυτούς,  και  έσονται  πάντες  οι  αλλο- 

γενείς και  πάντες  οι  ποιούντες  άνομα  καΧάμη,  και  ανάψει  αυ- 
τούς η  ήμερα  ερχόμενη,  λέγει  Κύριος  Παντοκράτωρ,  και  ου  μη 

(20)  2  ύπολειφθη  εζ  αυτών  ρίζα  ουδέ  κλήμα.     2 κα\  άνατεΧεϊ  ύμίν  τοϊς 
φοβουμενοις  το  ονομά  μου  ήλιος  δικαιοσύνης,  και  ϊασις  εν  ταΊς 
πτέρυξιν  αύτοϋ·  και   έξελεύσεσθε   και  σκιρτήσετε  ώς  μοσχάρια 

(ζι)  3  *κ  δεσμών  άνειμένα.     3καΊ  καταπατήσετε  ανόμους,  διότι  έσονται 
σποδός  ύποκάτω  τών  ποδών  υμών  εν  τη   ήμερα  γ)  εγώ  ποιώ, 

(23)  4  Χεγει  Κύριος  Παντοκράτωρ.  4 Και  ιδού  εγώ  αποστέλλω  ύμίν 
'Ηλιαι/   τον  θεσβίτην  πρϊν   εΧθεΐν  ημεραν  Κυρίου  την  μεγάΧην 

(24)  5  και  επιφανή,  ζος  αποκαταστήσει  καρδίαν  πατρός  προς  ν'ιόν  και 

14  μετεος  £\*  (ματεος  Κ03»  ε·5)  |  πλέον]  πλιον  Κ*  πλειον  Κ^·^'^■ι)^  I  οιτι  ΝΑ(}Γ 
και  2°  ΑΓ  15  οιτι  πάντες         νίά  Α(^)Γ  |  υΐδ  δοτ  ποιουντες  Β  [  οιη 
και  3°  Α(^Γ  16  κατελαλησαν]  ελαλησαν  Α  |  φοβούμενοι]  +  τοι  ̂ *  (ίιη- 
ρΓοΙ)  χτ.ε·».  ε·ί>)  |  τον  κνριον  ι°]  οπι  τον  (^)Γ  οηι  κν  £\*νι<3  (ΗαΙ>  δ*1)  |  προσεσχεν 
(-σχε  0*)]  ιδεν  Γ  \  εισηκονσε  <^)Ά  |  έγραψε  <2α  17  μοι]  μου  Κ*νίά 
(μοι  Κ1)  |  αιρετιω]  ερετι  Α*  (ω  δηρει-δΟΓ  Α1)  |  αιρετιζει]  αιρετιει  ζ>*  18  οιη 
και  ι°  (Ηαο  ̂ ε  ;ι)  |  άνομου]  άδικου  ΑΓ  |  θεω]  ρΓ  τω  Α  \  του  μη]  τω  μη 
Β*6  (του  μη  ΒΛ)  |  δουλευοντος  2°]  +  αυτω  Γ  IV  1  διότι]  οτι  Κ0·5  |  οιτι 
ιδου  Α*  (διότι  ιδου  ίη  πΐ£  61  δυρ  ταδ  Α3?)  |  ήμερα  ι°]  +  κΰ  Α^Γ  |  καομενη 
0*  |  άνομα]  ρΓ  τα  Γ  |  ερχόμενη]  ρΓ  η  ΝΑί^Γ  |  υπολιφθη  Β*ΝΓ  (-λειφθ- 
Β3ΐ3ΑΡ)  |  οιτι  εξ  2  αυτού]  αυτών  Α  |  εξελευσεσθε  και  σκιρτήσετε] 
λευσεσθε  και  σκιρ\  δΐιρ  τα,δ  ΑΆ  {σκιρ\σατε  Α)  3  καταπατήσατε  Α 
4 — 6  νεΓδ  6  αηΐβ  4  Ρ0™  να^  α*       ̂ °'1>  4  °1Ώ  καί  ι°  ̂   I  νμ€Ραν]  ΡΓ την  Γ 

ψ) 



ΐν  6  ΜΑΛΑΧΙΑΣ 

Β  καρδίαν  άνθρωπου  προς  τον  πλησίον  αυτόν,  μη  έλθω  και  πατάξω 

την  γήν  άρδην.  6Μνήσθητς  νόμου  Μωσή  του  δούλου  μου,  6  (22) 
καθότι  €ν€Τ€ΐλάμην  αύτω   «V  Χωρηβ  προς   πάντα  τον  Ισραήλ, 
προστάγματα  κα\  δικαιώματα. 

ΝΑ(^Γ  5  βλθω  και]  ελθων  Κ·^  6  Μωυση  Α(^)Γ 
8ιιϊ)δθΓ  Μαλαχιαϊ  φ  Β  προφήτης  άγγελοι  Μαλαχιαϊ  φ  ΚΑ  Μαλ.  φ\  προψτ;- 

ται  φ  <3  άεβδΙ:  ιιί  νίά  ΐη  Γ 

ιοο 



Η  Σ  Α  I  ΑΣ 

I    ι       ΟΡΑΣΙΣ  ην  είδεν  Ησαΐας  υιός  Άμώς,  ην  είδεν  κατά  της  Ιουδαίας  Β 

και  κατά  Ιερουσαλήμ,  εν  βασιλεία  Όζείου  και  Ίωαθάμ  και  Άχα$·  και 
'Έζεκίου  οι  (βασίλευσαν  της  Ιουδαίας. 

2  2'Άκουε,  ουρανέ,  και  ενωτίζου,  γη,  ότι  Κύριος  ελάλησεν.  υιούς 
3  εγεννησα  και  ύψωσα,  αυτοί  δε  με  ήθετησαν.  3εγνω  βοΰς  τον  κτησά- 
μενον  και  ονος  την  φάτνην  του  κυρίου  αύτου·  Ισραήλ  δε  με  ούκ  εγνω, 

4  και  6  λαός  με  ου  συνήκεν.  4ουαι  έθνος  άμαρτωΧόν,  Χαός  πλήρης 
αμαρτιών,  σπέρμα  πονηρόν,  νίο\  άνομοι,     εγκατελίπατε  τον  κυριον 

5  και  παρωργίσατε  τον  άγιον  του  Ισραήλ.  5τί  ετι  πληγήτε  προστιθεντες 
6  άνομίαν ;  πάσα  κεφαλή  εϊς  πόνον  και  πάσα  καρδία  εϊς  λύπην.  6άπο 
ποδών  εως  κεφαλής  οΰτε  τραύμα  οϋτε  μώλωψ·  οϋτε  πληγή  φλεγ- 
μαίνουσα,  ουκ   εστίν   μάλαγμα  επιθ  είναι  οϋτε  ελαιον  οϋτε  καταδε- 

7  σμους.  7 ή  γη  υμών  έρημος,  αί  πόλεις  υμών  πυρίκαυστοι'  την  χώραν 
υμών  ενώπιον   υμών   αλλότριοι   κατεσθίουσιν   αυτήν,  και  ήρήμωται 

8  κατεστραμμένη  ϋπό  λαών  αλλότριων.  8  εγκαταλειφθήσεται  ή  θυγάτηρ 
Σειών  ως  σκηνή  εν  άμπελώνι,  και  ως  οπωροφυλάκιον  εν  σικυηράτω, 

ΙηδΟΓ  Ησαΐας  ΒΚ*  (πίδ  άβίη  ίηδΐ  Σΐάοΐίΐο  αρχη  Κ?)     +  οραματιστος  ΝΛζ) 
Ησ.  προφήτης  ιγ'  Α  Ησ.  ιγ'  Γ  II  ιδεν  βίδ      |  Αμως  ην]  Αμοσειν  Κ*νί(1 
(Αμως  ην  Κ1*)  \  βασίλεια]  α'σ'θ'  ημεραις  ζ)"^  |  Οζιου  Β1)Α(^)Γ  |  Αχα^  Νζ)Γ 
2  Κύριος]  7Γΐ7Γΐ  Οιη£  (ϊίοπι  4,  9>  61  ίάεηΐΐοΐεηι)  |  εγεννησα]  θ'σ'  εξέθρεψα  (^"^ 
3  με  ι°]  α'θ'  μου  0™Ζ  4  αμαρτωλον]  απολωλο  (&'\ο)  Γ  |  πλήρης]  οι  λ' 
βεβαρημένο  0™8  \  πονηρον]  οι  γ'  πονηρευομενων  (^"'ε  |  εγκατελίπατε  (ενκ.  Κ* 
67*·  ̂ 0-1>)]  εγκατελειπετε  Α( )  εγκατελειπατε  Γ  |  παρωργησατε  Γ  |  του  Ισραήλ] 
ότα  του  Κ*  (ΗαΙ>  Κ^  +  α'  απηλλοτριωθησαν  εις  τα  οπίσω  5  ανομίας 
Χ  |  πονον]  α'  αρρωστημα  σ'  νοσον  (^ε  6  ποδών]  ρΓ  (νκΐ)  σ'θ'  ίχνους 
(^ε  |  κεφαλής]  +  α'  ουκ  εστϊ  εν  αυτω  ολοκληρία  (^)ιηε  |  επιθηναι  ηΐδΐ 
7  πυρικαυτοι  Ν*  (-καυστ.  #ι(ν'ιά))  |  αι/ττ;  Α*  (-την  Α1)  |  ερημωτ,Τ  \  οιη  λαω^  Γ 8  ενκαταλ.  Κ  |  Σιωι>  Β1)ΑΓ  |  αμπελωσιν  Ν  |  σικυηράτω]  σικυηλατω  Βα1>  συκυηρ. 
Ν**»(<ΓΜΪ.  Ν<=)  Α 

ΙΟΙ 



I  9  ΗΣΑΙΑΣ 

Β  ως   πόλις   πολιό  ρ  κ  ου  μένη·    9  και  εί  μη  Κύριος  σαβαωθ  έγκατέλιπεν  9 
ήμΐν  σπέρμα,  ως  Σόδομα  αν  έγενηθημεν,  και  ως  Τόμορρα  αν  ώμοιώ- 

θημεν.  10ί  Ακούσατε  λόγον  Κυρίου,  άρχοντες  Σοδόμων  προσέχετε  ίο 
νόμον  θεού,  \α6ς   Τομόρρας.     1ιτί  μοι  πλήθος  των   θυσιών   υμών;  ιι 
λέγει  Κύριος·  πλήρης  είμι  ολοκαυτωμάτων   κριών,   κα\  στέαρ  άρνών 
και  αίμα  ταύρων  και  τράγων  ου  βούλομαι,  12ούδ'  αν  ερχησθε  όφθήναί  ιζ 
μοι.     τις  γαρ  έξεζήτησεν  ταΰτα  εκ  τών  χειρών  υμών;    πατειν  την 

αύλην  μου  13ού  π ροσθησεσθε·  εάν  φέρητε  σεμίδαλιν,  μάταιον  θυμίαμα,  13 
βδέλυγμά  μοί  εστίν  τάς  νουμηνίας  υμών  και  τα  σάββατα  και  ημεραν 

μεγαλην  ουκ  ανέχομαι·  νηστείαν  κα\  άργίαν  14 και  ταϊ  νουμηνίας  υμών  14 
και  τάί  έορτάς  ΰμών  μισεί  η  ψυχή  μου·  εγενηθητε  μοι  εις  πΧησμονην, 
ουκετι  άνησω  τάς  άμαρτίας   υμών.      15 όταν    εκτείνητε    τάς   χείρας  τ$ 
αποστρέψω  τους  οφθαλμούς  μου  άφ'  υμών  και  εάν  πΧηθύνητε  την 
δέησιν,  ουκ  είσακούσομαι  υμών,  αι  γάρ  χείρες  υμών  αίματος  πλήρεις. 

ι6Χούσασθε,  καθαροί  γένεσθε,  άφεΧετε  τάς  πονηρίας  από  τών  ψυχών  ι6 
υμών  απέναντι  τών  οφθαλμών  μου·    παύσασθε  από  τών  πονηριών 
υμών,  17 μάθετε  καλόν  ποιεΐν,  εκζητήσατε  κρίσιν,  ρύσασθε  άδικου-  τη 
μενον,  κρίνατε  όρφανω  και  δικαιώσατε  χήρα·    ι8καί  δεύτε  διελεγχθώ-  ιδ 
μεν,  Χέγει  Κύριος·  και  εάν  ωσιν  αι  άμαρτίαι  υμών  ως  φοινικούν,  ως 
χιόνα  Χευκανώ,  εάν  δε  ώσιν  ώς  κόκκινον,  ώς  εριον  Χευκανώ.     Ι9και  19 
εάν  θέλητε  και  είσακούσητέ  μου,  τά  αγαθά  της  γης  φάγεσθε·  20έάν  δέ  2ο 
μη  θέλητε  μηδέ  είσακούσητέ  μου,  μάχαιρα  υμάς  κατέδεται·  το  γάρ 
στόμα  Κυρίου  έλάλησεν  ταύτα.  2ΙΠώ?  έγένετο  πόρνη  πόλις  πίστη  2ΐ 
Σειών,  πλήρης  κρίσεως;  έν  η  δικαιοσύνη  έκοιμήθη  εν  αύτη,   νύν  δε 

φονενταί.    22 το  άργύριον  υμών  άδόκιμον   οι  κάπηλοί  σου  μίσγουσι  22 

;Α<3Γ  8  πόλεις  πολις  Β*  (οηι  -λυ  Βα1))  9  σαβαωθ]  σ'θ'  των  δυνάμεων  α'  στρα- 
τειων  0™Ζ  |  εγκατελιπεν  (ενκ.  Κ)]  ενκατελειπεν  \^Ζ·^  εγκατελεπτεν  Α(^)Γ  | 
εγεννηθημεν  Α  |  ομοιωθημεν  Α^*  {ωμ.  ̂ ^)  Γ  10  νομον]  λογον  £<*  {νομ. 
Κο.3,αΐ>)  |  θεου]  +  οι  γ'  ημων  ζ)11^  |  λαοί]  λαον  Κ*  (λαος  Ν^·3)  11  μοι] 
εμοι  Α  |  πληρηί]  α'σ'  εμπεπλησμαι  (,)"1^  |  ολοκαύτωμα,  των  Β  |  αρνων]  ανων 
0*ίοη  (αρ„.  ς)*)        12  ουδ  εαν  (?  ουδε  αν)  Ν*         13  φερητε]  +  μοι  Α  \  σιμι- 
δαλιν  Β*  {σεμ.  Βαΐ3)  |  μεγαλην]  α'  κλητην  θ'  επικλητον  <5η'£  |  νηστιαν 
(-τειαν  (£Ά)  |  αργειαν  ΑΓ         14  οπι  και  τας  νονμηνιας  νμων  Κ  \  μοι]  μου  Κ* 
(μοι  ϋ,ι(νιά))  |  πλησμονην]  α'σ'θ'  ενοχλησιν  |  ουκετι  ανησω]  σ'  εκοπωθη ιλασκομενος  15  εκτείνητε  τας  χείρας]  τας  χ.  εκτ.  προς  με  ΝΑ(^)Γ  | 
πλήρης  Γ  16  γινεσθε  Γ  16 — 20  νμων  απέναντι... ελαλησεν  ταντα]  ρΓ 
οοείοδ  ΒΆ  (ηοη  ίηδΐ  Β13)  16  των  πονηριών]  οηι  των  Γ  σ'  πονηρενομενοι  (^"^ 
17  χηραν  Β^ΝΑΓ  18  δεντε]  +  και  ΝΑί^Γ  +  (οι  γ')  δη  ̂   \  διελεγχωμεν 
ζ)*  δίελεγχθ.  ζ)1^)  |  ωσιν  2ο]  ρΓ  σ>  ς)ηΐ£  |  ω5  ̂   ωσί  ̂ *  19  (^λβτβ 
Α  21  Σιων  Βι5^Γ  |  κρίσεως]  +  και  αληθιας  Κ*  (ίιηρίΌΟ  Κ0·15)  |  εκοιμηθη]  σ' ηυλιζετο  22  αδοκιμον]  +  αι  πόλεις  νμων  πνρικαυστοι  Α  |  μισγονσιν  ΝΑΓ 
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23  τον   οίνον  ύδατί'    23οΙ  άρχοντες  σου  άπειθούσιν  κοινωνο\  κλεπτών,  Β 
αγαπώντας  δώρα,  διώκοντες  άνταπόδομα,  όρφανοίς  ου  κρίνοντες  και 

24  κρίσιν  χηρών  ού  προσέχοντας.  24  δια  τοϋτο  τάδε  Χεγει  Κύριος  6 
δεσπότης  σαβαώθ  Ούαϊ  οί  ισχύοντες  ̂ ΙσραήΧ'  οί  παύσεται.  γαρ  μον 
ό  θυμός  εν  τοις  ύπεναντίοις,  και  κρίσιν  εκ  τών  εχθρών  μου  ποιήσω. 

25  25 και  επάξω  την  χείρα  μου  επι  σε  κα\  πυρώσω  εις  καθαρόν,  τους  δε 
26  άπειθοΰντας  άποΧεσω,  και  άφεΧώ  πάντας  ανόμους  από  σου-  26  και 

επιστήσω  τους  κριτάς  σου  ως  το  πρότερον,  και  τους  συμβούλους  σου 

ώς  το  α7τ'  άρχης'  και  μετά  ταΰτα  κΧηθηση  Πόλι$·  δικαιοσύνης,  μητρό- 
27  ποΧις  πίστη  Σειών.     27  μετά  γάρ  κ  ρίματος  σωθησεται  η  αίχμαΧωσία 
28  αύτης  και  μετά  εΧεημοσύνης·  28 και  συντριβησονται  ο'ι  άνομοι  και  οι 

άμαρτωΧοί  άμα,  και  οι  εγκαταΧιπόντες  τον  κύριον  συντεΧεσθησονται- 
29  29διότι  αίσχυνθησονται  από  τών  είδώΧων  αυτών  α.  αυτοί  ηβούΧοντο, 
3ο  και  -ησχύνθησαν  επί  τοις  κηποις,  ά  επεθύμησαν.     3°εσονται  γάρ  ώς 

τερεβινθος  άποβεβΧηκυία  τά  φύλλα,  και  ώς   παράδεισος  ύδωρ  μη 

3ΐ  έχων  31  και  εσται  η  Ισχύς  αυτών  ώς  καΧάμη  στιππύου,  καϊ  αΐ  ερ- 
γασίαι  αυτών  ώς  σπινθήρες,  και  κατακαυθησονται  οι  άνομοι  κα\  οι 
άμαρτωΧοϊ  άμα,  και  ουκ  εσται  ό  σβέσων. 

II  ι         ΙΌ  λόγο*  ό  γενόμενος  προς  'ΐΐσαίαν  ν'ών  Άμώς  περϊ  της  Ιουδαίας και  περί  Ιερουσαλήμ. 

2        2 "Οτι  εσται  εν  τσίίς  εσχάταις  ημεραις  εμφανές  το  ορος  Κυρίου,  και 
ό  οίκος  τοΰ  θεού  επ*  άκρου  τών  ορίων,  και  ύ^τωθησεται  υπεράνω  τών 

23  απειθονσιν]  θ'  εκκΧεινοντες  σ'  απειθεις  <^>™£  \  αγαπωντες]  α'  πας  αυτός  Μ  Ας)  Γ 
αγαπών  σ'  απας  αγάπα  θ'  πας  τις  αγάπα  0™%  |  χηρ^ν]  χήρας  £<Α(^  (εί  Ϊ13. 
α'σ'θ'  (^Β)  Γ  24  ο  δεσπότης  κς  ΝΑ(2Γ  |  Ισραήλ]  Ιλημ  Α  25  πυρώσω] 
+  σε  ΚΑ^Γ  |  εις  καθαρον ...απολέσω]  σ'  εις  κ.  την  σκωριαν  σον  θ'  εις  κ. 
το  γιγαρτωδες  σον  α'  ως  εκλεκτον  στεμφυΧα  σου  (^)Π1£  ;  σον]·}- και  παντας  υπερή- 

φανους ταπεινώσω  Κ  (οηι  ταπ.  Κ*  1ιαΐ3  Χε)  Α(^)Γ  26  επιστήσω]  σ'θ'  αποκατα- 
στήσω (2ιη£  |  δικαιωσυνης  Α  |  Σιων  Β^ΑΓ^Γ  27  και]  +  η  αποστροφή  αντης 

Χ*  (\π\ρΐθΥ>  Ν0·3·  28  ενκαταλιποντες  Κ  εγκαταλειπ.  Α(^)3Γ       29  αισχνν- 
θησονται]  καταισχ.  ΑΓ)  (θ'  καταισχ.  α'σ'  ομοίως  τοις  ο'  Π1ηδ)  |  απο]  επι 
^*α&(νκΐ!  (α7Γ0  ̂ ΰ·ι)  ΑΓ  εν  (οι  γ  απο  0"^)  \  των  ειδώλων]  τοις  ειδωλοις 
ϋ.* Α  (ιδ.)  Γ)  (-λω^  Γ^™*)  Γ  |  ησχυνθησαν]  επεσχννθησαν  Ν*  (επαισχ.  ̂ ε·1))  εσχνν- 
θησονται  ̂ νε·Ε  επ αίσχυνθησονται  Α  επησγννθησαν  \  επι  τοις  κηποις]  α'σ'θ' 
απο  των  κήπων  Ο"^  |  κηποις]  +  αυτών  Α  |  κηποις  α  επεθ.]  γλυπτοις  αντων  εφ  οις 
αυτοί  εποίησαν  (^ιη£  |  α  2°]  +  αυτοί  Κ*  αυτών  α  Νε·α  (α  31  στιπ- 

πύου] στιππειου  (£Ά  |  ω*  σπινθήρες  (ωσπινθ.  ΚΑ)]  +  πυρός  ΚΑΓ  α'σ'  εις 
σπινθήρα  (^"^  (  κατακαυθησονται]  α'σ'  αναφθησονται  (^"β  |  οι  άνομοι  κ.  οι 
αμαρτωλοί]  α'  δυο  αυτοί  σ'  αμφότερα  θ'  αμφότεροι  (^"'ε  II  1  ο  λόγος] 
οπϊ  ο  Γ  )  γενόμενος]  +  παρα  κϋ  ΚΑ  (ΙιίαΙ  Γ)  2  εμφανές]  θ' σ'  ετοιμον 
εσται  (,)"'£  |  το  ορος]  α'  υρος  0™%  |  Κυρίου]  ]»"  τον  Α  ρτ  θ'σ'  του  οίκου  ρΓ 
α'  οίκου  Γ,)ιηίί  |  άκρων  ΚΑί^Γ 
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13  βουνών,  και  ηξουσιν  έπ  αυτό  πάντα  τά  έθνη.  3  και  πορεύσονται  3 
εθνη  πολλά  και  ερούσιν  Δεύτε  και  άναβώμεν  εις  τό  ορος  Κυρίου  και 
6ΐί  τον  οίκον  του  θεον  Ιακώβ,  και  άναγγελει  ήμίν  την  όδόν  αυτοί),  και 
πορενσόμεθα  εν  αυτί},  εκ  γαρ  Σειών  έξελεύσεται  νόμος,  και  λόγος 
Κυρίου  εξ  Ίερονσαλημ'  4  και  κρίνει  ανά  μέσον  των  εθνών,  και  εξελέγξει  4 
λαόν  πολύν  και  συγκ όψ'ουσιΐ'  τάί  μαχαίρας  αυτών  εις  άροτρα  και  τά? 

ζιβυνας  αυτών  εϊς  δρέπανα,  και  ού  λήμψεται  έθνος  επ'  έθνος  μάχαιραν, 
και  ού  ρή  μάθωσιν  ετι  πολεμείν.  5 Και  νυν,  ό  οικο$·  Ιακώβ,  5 
δεΰτε  πορευθώμεν  τω  φωτι  Κυρίου.    6άνήκεν  γαρ  τον  λαόν   αύτου  6 
τον  οίκον  τον  Ισραήλ·  δη  ένεπλήσθη  ως  τό  άπ'  αρχής  ή  χώρα  αυτών 
κληδονισμών,   ως  ή  τών   αλλοφύλων,   και  τέκνα  ποΧΧά  αλλόφυλα 

έγενήθη  αύτοίς.   7  ένεπλήσθη  γαρ  η  χώρα  αυτών  αργυρίου  και  χρυσίου,  η 
και  ουκ  ην  αριθμός  τών  θησαυρών  αυτών  και  ένεπλήσθη  ή  γή  ίππων, 

και  ουκ  ην  αριθμός  τών  αρμάτων  αυτών  8  και  ενεπΧησθη  ή  γή  βδελυ-  8 
γμάτων  τών  έργων  τών  χειρών  αυτών,  και  π ροσεκύνησαν  ά  εποίησαν 
οι  δάκτυλοι  αυτών  9κα1  εκυψεν  άνθρωπος  και  έταπεινώθη  άνήρ,  και  ού  9 
μη  άνήσω  αυτούς.   10 και  νυν  εισέλθετε  εϊς  τάς  πέτρας  και  κρύπτεσθε  ίο 
εις  την  γήν  από  προσώπου  τον  φόβου  Κυρίου  και  από  τής  δόξης  τής 

ισχύος  αύτου,   οταν   άναστβ  θραΰσαι  την  γήν.    11  οι  γαρ  οφθαλμοί  ιι 
Κυρίου  υψηλοί,  ό  δε  άνθρωπος  ταπεινός-  και  ταπεινωθήσεται  τό  υψος 
τών  ανθρώπων,  και  ύψωθήσεται  Κύριος  μόνος  εν  τή  ημέρα  έκείντ). 

τ2ήμέρα  γαρ  Κυρίου  σαβαώθ  έπϊ  πάντα  ύβριστήν   και  ύπερήφανον  ΐ2 
και  επ\  πάντα  ύψηΧόν  και  μετέωρον,  και  ταπεινωθήσονται,  13  και  έπι  13 
πάσαν  κέδρον  του  Αιβάνον  τών  υψηλών  και  μετεώρων,  και  έπ\  πάν 

δένδρον  βαΧάνου  Βασάν,  14 και  έπ\  πάν  ορος,  και  έπ\  πάντα  βουνόν  14 
νψηλόν,  15  και  έπ\  πάντα  πύργον  ύψηλόν,  και  έπ\  πάν  τείχος  ύψηλόν,  15 

**Ας)Γ       2  αυτό]  αντον  Κ*  (-το  Κ0·13)  ς)**Όη.  αυτω  Γ  3  εθνη  πο\\α]  α'θ'σ' 
λαοι  ττολλοι  ζ)ιτιε  |  οπι  και  3°  Α  ζ)*  (ΙιςΛ  ̂ IΤ,δ)  Γ  |  ευ  το  ορος]  α'σ'θ'  ομοίως  0.™%  | 
Κύριοι;  ι  °]  ρΓ  τον  Α  |  πορευσωμίθα  Ν  |  Σιων  Νζ)Γ  |  Ιιλημ  Ν*  Ιλμ  &Μήά) 
4  των  εθνών]  εθν.  πολλών  ϊ\  |  εξελέγξει]  ελεγξ"  ̂   (ελε£ι  Ν*  -γξει  Κ0·5)  Αζ)Γ  | 
συνκοψονσιν  Κ(1*ν'ά  |  ου  ι0]  +  μ->7  (ϊιηρΓΟΟ  Κ0·5)  θ'  ου  μη  ζ)ιηέί  |  λημψεται 
(ληψ.  Β*νιά  [λημψ.  Β™Ζ]  <^)]  +  €Τΐ  Κ=·»  (▼!»!)  (ίχηρΓοΐ)  Ν^)  Α  0'  αρ?7  0^  | 
και  6°]  σ'  ουδε  (^)ηι§  5  νυρ]  +  συ  (,)ιη&  |  ο  οικο$]  οιη  ο  ̂   |  Ιακω/3]  ρΓ  τον 
ΚΑ<3  |  δεύτε]  +  και  ̂ (^ε  6  άνηκε  Ο3-  7  αριθμός  ΟΪδ]  ρΓ  ο 
ί<*  (ίιηρίΌΟ  ̂ ε·ι>)  |  η  γη]  + αυτών  Α  8  οιη  α  εποίησαν  Β  ου  επ. 
Κ^Αί^Γ  9  αυτούς]  αυτοις  Ν*0·15  (-του*  Ν0·*)  ̂ 1<ν^^^)  (άβ  <2*  ηοη 
(α'θ'σ'  -τους  (^δ)  10  εισελθατε  ΚΑΓ  |  οταν  αναστη  (οταναστη  Τ)... την 
-γήν]  ρΓ  οοείοδ  Βα  (ηοη  ίηεί  Β'°)  |  0ραυσαι]  0αυσε  Κ  (ϊίειη  19)  12  νψη- 
λον]  ϊη  ο  Γ&5  αΐίη  Β?  |  ταττεινω^σοζ/ται]  α'σ'  -θησεται  θ'  ομοίως  τοις  ο'  0™% 
13  μεωρων  Β*  (μετ.  Β&1>)  14  ορος]  +  νψηλον  Κ  οι  γ'  υ^.  (,)"1^  15  παν] 
πάντα  Κ*  (7ταζ>  Κε·3·  °·13) 
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ι6  15 και  €τγ\  πάν  πλοΐον  θαλάσσης,  κα\  επι  πάσαν  θεαν  πλοίων  κάλλους"  Β 
17  17 και  ταπεινωθησεται  πάς  άνθρωπος,  και  πεσειται  ύβρις  ανθρώπων, 
\8  και  ύψωθήσεται  Κύριος  μόνος  Ιν  τη  ημέρα  εκείνη.     ιδκαι  τά  χειρο- 
19  ποίητα  πάντα  κατακρύψονσιν,  19 είσενεγ καντες  εις  τά  σπηλαία  κα\  εις 

τάς  σχισμάς  των  πετρών  και  εις  τάς  τρώγΧας  της  γης,  άπο  προσώπου 
τον  φόβου  Κυρίου  και  άπο  της  δόξης  της  ισχύος  αύτοΰ,  οταν  άναστη 

2ο  θραύσαι   την   γην.      20τη   γάρ   ήμερα   εκείνη   εκβαλεΐ  άνθρωπος  τά 
βδελύγματα  αυτού  τά  αργυρά  και  τά  χρυσά,  ά  εποίησαν  προσκυνε'ιν, 

2ΐ  τοίς  ματαίοις  και  ταις  νυκτερίσιν,21τού  εϊσεΧθεϊν  εις  τάς  τρώγΧας  της 
στερεάς  πέτρας  και  εις  τάς  σχισμάς  τών  πετρών,  άπο  προσώπου  του 
φόβου   Κυρίου   και  άπο  της   δόξης  της  ισχύος  αύτοΰ,  οταν  άναστη 
θραΰσαι  την  γην. 

III    ι        ̂ Ιδον       ό  δεσπότης  Κύριος  σαβαώθ  άφελεΐ  άπο  Ιερουσαλήμ  και 
άπο  της  Ιουδαίας  Ισχύοντα  και  ισχυουσαν,  ισχύν  άρτου  και  ισχύν 

2  ύδατος,  2 γίγαντα  και  Ισχύοντα  και  άνθρωπον  ποΧεμιστην  και  δικαστην 
3  και  προφητην  και  στοχαστην  και  πρεσβύτερον  3  και  πεντηκόνταρχον 
και   θανμαστον   σύμβουλον    και    σοφόν    αρχιτέκτονα    και  συνετόν 

4  άκροατην  4 και  επιστήσω  νεανίσκους  άρχοντας  αυτών,  και  εμπαίκται 
5  κυριεύσουσιν  αυτών.  5 και  συμπεσείται  ό  λαός,  άνθρωπος  προς 
άνθρωπον,   και  άνθρωπος  προς  τον   πλησίον  αύτοΰ'  προσκυνεί  το 

6  παιδίον  προς  τον  πρεσβύτην,  6  άτιμος  προς  τον  εντιμον.  6  οτι 
επιλημ^εται  άνθρωπος  του  αδελφού  αύτού  η  τού  οικείου  του  πατρός 
αυτού  λέγων    Ιματιυν  έχεις,   αρχηγός  ημών  γενού,  και  το  βρώμα  το 

η  εμον  υπό  σε  εστω.  7  και  άποκριθείς  ερεί  εν  τη  ήμερα  εκείνη  Ουκ  εσο- 

μαί  σου  άρχηγός·   ου  γάρ  εστίν  εν  τω  ο'ίκω  μου  άρτος  ούδε  ιμάτιον 
8  ουκ  εσομαι  αρχηγός  τού  λαού  τούτον.  8οπ  άνείται  Ιερουσαλήμ  και 
η  Ιουδαία  συμπεπτωκεν,  και  αι  γΧώσσαι  αυτών  μετά  άνομίας,  τά  προς 

9  Κυριον  άπειθούντες·   *  διότι   νύν   εταπεινώθη  η  δόξα  αυτών,  9  και  η  §  Ζ 

17  υβρίϊ]  υψο$  ΚΑΓ)Γ  |  Κύριος]  ίη  $  γ&5  αΐίς  Β?  18  κατακρυψουσιν]  ^Αζ)ΖΓ 
κρυ  5ΐιρ  ΑΛ  19  εισενηγκανταις  Κ*  (εισενεγ  καντες  £\°·3·  ̂   |  τασχισμας 
Κ  |  οιτι  φοβον  ΓΓθΓί  20  τη  γαρ  ήμερα]  οιώ  γζρ  ΑΟ*  (1ιαΙ>  (^,ηίί)  α'σ'θ'  εν 
τη  ήμερα  (^ιη£  |  εποίησαν]  εποιησεν  Α  ομοίως  οι  γ'  -σαν  (^"^  21  €ΐσ|ελ- 
θειν  Β*  ει\σε\θ.  Β?  |  γην]  +  α'  *  παυσασθε  υμι  απο  του  ανου  ω  αναπνοή 
εν  μυκτηρι  αντου  οτι  εν  τινι  ελογισθη  αυτός  (^ιη£  III  1  Ιερουσαλήμ] 
της  Ιουδεας  Κ  τ.  Ιουδαίας  Α(^)Γ  |  της  Ιουδαίας]  Ιλμ  Κ  Ιερουσαλήμ  Α  Ιλημ 
ΟΓ  |  καισχυν       (και  ισχυν  Κς1')  2  γίγαντα]  θ'  δυναστην  α'  δυνατό  σ' 
ανδριο  (^""ε  |  οιώ  και  ισχύοντα  Κ*  (1ιαΙ>  Ν0·*·  °·1))  3  αρχίτεκτοναν  Κ*  | 
ακροατην]  α'  ψιθνρισμω  σ'  ομιλία  μυστική  θ'  επωδή  (>>£  6  επιληψε- 
ται  0*         6 — 7  και  το  βρωμά... αποκριθείς  Γ680Γ  Α1  |  νπο  σε  .  .εν  τη  ημείρα]] 
ρί  ουείοβ  Β3  (ηοη  ϊηδΐ  Β^)  8  η  Ιουδαία]  οιώ  η  Κ  |  διότι]  οτι  Α  διο  Ζ 



III  ΙΟ ΗΣΑΙΑΣ 

Β  αισχύνη  τον  προσώπου  αυτών  άντεστη  αύτοίς·  την  δε  άμαρτίαν  αυτών 
ως  Σοδόμων  ανήγγειλαν  και  ενεφάνισαν .     ούαι  τη  ψυχη  αυτών,  διότι 

βεβούΧευνται  βουΧην  πονηραν  καθ*  Εαυτών,  10είπόντες  Αησωμεν  τον  ίο 
δίκαιον,  ότι  δύσχρηστος  ημιν  εστίν  το'ινυν  τα  γενηματα  τών  έργων 
αυτών  φάγονται.     11οίιαι  τω  άνύμω·  πονηρά  κατά  τα  εργα  τών  χειρών  ιι 
αυτού  συμβησεται  αύτω.     12Χαός  μου,  οι  πράκτορες  υμών  καΧαμώνται  ΐ2 
υμας,  και  οι  απαιτούντες  κυριευουσιν  υμών.     Χαός  μου,  οι  μακαρί- 

ζοντες  υμάς  πΧανώσιν  υμάς  κα\  τον  τρ'ιβον  τών  ποδών  υμών  ταράσ- 
σουσιν.     13άΧΧά  νύν  καταστησεται  εις  κρίσιν  Κύριος,  κα\  στήσει  είς  13 
κρίσιν  τον  Χαόν   αυτού·   ι4αύτός  Κύριος  εις  κρίσιν  ηζει  μετά  των  14 
πρεσβυτέρων  τού  Χαού  κα\  μετά  τών  αρχόντων  αυτού,     ύμεϊς  δε  τί 

Ζ  ενεπυρίσατε  τον  άμπεΧώνά  μου,  και  η  αρπάγη  τού  πτωχού^·  εν  το7ς 
οϊκοις  υμών;  15τί  ύμεΊς  αδικείτε  τον  Χαόν  μου,  και  τό  πρόσωπον  τών  15 
πτωχών  καταισχύνετε ;  ι6Τάδβ  Χεγει  Κύριος  Άν#'  ών  ύψώθη-  ι6 
σαν  αι  θυγατέρες  Σειών,  και  επορεύθησαν  ύψηΧώ  τραχηΧω  και  εν 
νεύμασιν  οφθαλμών,  και  τη  πορεία  τών  ποδών  άμα  σύρουσαι  τους 

χιτώνας   και  τοις   ποσϊν   άμα   παίζουσαι,  17  και  ταπεινώσει   ό   θεός  ιη 
άρχουσας  θυγατέρας  Σειών.     και  Κύριος  ανακαλύψει  τό  σχήμα  αυτών 

ι8εν  τη  ήμερα  εκείνη·    και  άφεΧεΐ  Κύριος  την  δόξαν  τού  ιματισμού  ιδ 
αυτών,  τά  εμπΧόκια  και  τους  κοσύμβους  και  τους  μηνίσκους,  19  και  19 
τό  κάθεμα  και  τον  κόσμον  τού  προσώπου  αυτών,  20  κ  αι  την  σύνθεσιν  2ο 
τού  κόσμου  της  δόξης,  και  τους  χΧιδώνας  και  τά  ψεΧια  και  τό  εμπΧόκιον 
και  τους  δακτυΧίους  και  τά  περιδεξια  και  τά  ενώτια,  21  και  τά  περι-  2ΐ 

ΚΑ(,)ΖΓ        9  ανήγγειλαν]  α'θ'  ομοίως  του  ο'  σ'  απηγγ.  (^)ιη£  |   ενεφανησαν  Γ  |  διότι] 
οτι  ΑΓ  |  βεβουλονται  Γ  9 — 10  [βε]βουλευνται. .  .ημιν  εστίν]  ρΓ  (Λείοδ  Β3 
(ηοη  ίηδΐ  Β^)  10  ειποντες... εστίν]  ρΓ  οβείοδ  Ζ<?>  |  ειπαντες  Α  |  δησομεν 
Ζ  |   δύσχρηστος  ημιν]  σχρηστος  ημιν  δαρ  Γ3.5  Α3  11  κατα.,.αντω] 
συμβησεται  αυτω\  κατα  τα  έργα  των  χει\  (εεί  εναη)  Ζ  |  σννβησεται  Β*ίθΓΐ 
12  κυριενσουσιν  ̂ *ε·ι>  (κυριευουσιν  Γ  |  νμων  2°]  ημων  Γ  |  τον  τριβον]  την 
τρ.  ̂ ΑΖ  |  υμων  3°]  αυτών  Ζ  14  Κύριος]  ρΓ  ο  Ζ  |  οηι  και  μετα  των  αρ- 

χόντων αντου  (Ιιαϋ  και  των  αρχ.  αυτ.  ̂ ν0·3·  ε·13]  |  αυτού]  αυτών  <^  |  οιη  η  0* 
(δυρεί'δΟΓ  (,)1^*)  15  των  πτωχών]  τω  πτ.  Κ*  (των  τττ.         |  καταισχι»- 
νετε]  +  φησι  κ~ς  ϊΰ  [πιπί  πιπι]  στρατειώ  +  σ'  λέγει  κ~ς  των  δυναμεώ  ̂ Π1δ 
16  λεγε  Ν  |  Σειων  Β*€Ν]  Σιων  Β^Αί^Γ :  ίίειη  17  |  οιη  εν  ΝΑ<3*  (ηαο  (,)ηι§) 
Γ  |  ποριά  ΚΑζ)*  17  οηι  Κύριος  Γ  ]  ανακαλύψει]  αποκαλύψει  ΑΤ{)  (ϋ' 
αποκ.)  οι  ο'  ανακ.  0™Ζ  18  του  ιματ.]  αυτού  ιματ.  (^)*  (του  ιμ.  (^3)  |  αυτών] 
+  και  τους  κόσμους  αντων  και  ̂ Α(^)*  +  και  τον  κοσμον  αυτ.  (^)ιηεΓ  |  εμπλοκια] 
+  αυτών  ̂   |  κοσυμβους]  +  αυτών  ϋ.  α'  τελαμωνας  (^)ηι£  |  μηνισκονς]  σ'  μανιακας 

19  το  καθεμα]  θ'  τα  καθεματα  α'  κροκνφαντους  σ'  χαλαστα  ζ)"1·- 
20  συνθεσιν]  συνεσιν  Α  ]  δόξης]  +  αντων  Κ*  (ΐηιρίΌΟ  ̂ ε·ι>)  Α  |  χλιδω^α*]  σ'  βρα- 
χιαρια  τα  εγκομβωματα  <^)ηι2  |  οπι  και  τα  ψελια... τα  περιδεξια  £\*  και  τα  ψελια 
και  το  εμπλοκών  (τα  εμπλοκια  και  τα  περιδεξια  και  τους  δακτ.  Κ0·3-  ̂ Αί^ 
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22  πόρφυρα  και  τά  μεσοπόρφυρα,  22 και  τά  επιβΧήματα  τα  κατά  την  Β 
23  οϊκίαν  και  τά  διαφανή  Αακωνικά,  23 και  τά  βύσσινα  και  τά  ίιακίνθινα 

και  κόκκινα,  και  τ»)ι>  βυσσον,  συν  χρυσω  και  ύακίνθω  συν καθνφασ μίνα, 

24  και  θεριστρα  κατάκΧιτα.  24 και  εσται  αντί  οσμής  ηδείας  κονιορτός,  και 
αντί  ζώνης  σχοινίω  ζώση,  και  αντι  του  κόσμου  τής  κεφαλής  τον 
χρνσίον  φαΧάκρωμα  (ζεις  διά  τά  έργα  σου,  και  αντί  του  χιτώνοί  του 

25  μεσοπορφύρου  περιζώση  σάκκον.  25 και  6  υίό?  σου  ό  κάλλιστος  6ν 
αγαπάς  μαχαίρα  πεσειται,  και  οι  Ισχύοντες  νμών  μαχαίρα  πεσοϋνται 

26  και  ταπεινωθήσονταΐ'  26 και  πενθήσουσιν  αί  θήκαι  του  κόσμου  υμών, 
IV   ι  και  καταΧειφθήση  μόνη  και  εις  την  γήν  εδαφισθηση.     1  και  επιΧήμ- 

ψονται  επτά  γυναίκες  άνθρωπου  ενός  Χεγουσαι  Τον  αρτον  ημών 

φαγόμεθα,  και  τά  ιμάτια  ημών  περιβαΧουμεθα·  πΧήν  το  όνομα  το  σον 
2  κεκλήσθω  εφ'  ημάς,  αφεΧε  τον  ονειδισμον  ημών.  2Τή  δε  ήμερα 
εκείνη  επιΧάμψει  6  θεός  εν  βουΧή  μετά  δόξης  επ\  τής  γης,  του  ύ-ψ-ώσαι 

3  και  δοξάσαι  το  καταΧειφθεν  του  ΊσραήΧ'  3 και  εσται  το  υποΧειφθεν  εν 
Σειών  και  το  καταΧειφθεν  εν  ΊερουσαΧήμ,  άγιοι  κΧηθήσονται  πάντες 

4  οι  γραφεντες  εις  ζωήν  εν  ΙερουσαΧημ.  4οτι  εκπΧυνεΐ  Κύριος  τον 
ρύπον  τών  υιών  και  τών  θυγατέρων  Σειών,  και  το  αίμα  εκκαθαριεί  εκ 

5  μέσου  αύτών  εν  πνευματι  κρίσεως  και  πνεύματι  καύσεως.  5 και  ή£ει, 
και  εσται  πάς  τόπος  του  ορούς  Σειών  και  πάντα  τά  περικύκΧω  αυτής 
σκιάσει  νεφίΧη  ημέρας,  και  ως  καπνού  και  φωτός  πυρός  καιομενου 

6  νυκτός,  και  πάση  τή  δόξη  σκεπασθήσεται·  6 και  εσται  εις  σκιάν  άπο 
καύματος,  και  εν  σκέπη  και  εν  άποκρύφω  άπο  σκΧηρότητος  και  ύετον. 

V    ι        τ"Ασω  δ?)  τω  ήγαπημενω  άσμα  του  άγαπητοΰ  μου  τω  άμπεΧώνί 

22  τα  κατα]  οπι  τα  Γ  23  κόκκινα]  ρτ  τα  ΝΑ(1Γ  |  χρνσιω  ΚΑ(^)Γ  |  σνγ-  ΚΑί^Γ 
καθνφ.  Β3ΐ>  [συνκατυφ.  Β*Κ)  {συγ\κ.  ς)*νί£ΐ  συ\γκ.  |  θεριστρα]  σ'  σπαθα- 
ρικα  (^)ιη£  |  κατακλιτα]  και  τα  κατακλιστρα  Κ*  κατακΧιστα  έ$ε·*.ρ·ϊ>  κατά- 

κλειστα Γ  24  ̂ εια*]  ίδια*  Ας)*νίά  ευωδε  .  .Τ  +  και  Α*ν'ιά  (γ&5  Α1)  | 
κο(Ίορτο?]  ρΓ  ̂ ν  Α*  |  σχοινιδ  |  σακκοι  σακκον  ̂ ε·»,ε·^>  +  ταύτα  σοι  αντι 
καλλωπισμού  σου  ()ίη&  25  και  ιυ ...πεσοϋνται]  οι  γ'  στίχοι  οι  υποκείμενοι 
ουκ  εκειντο  εν  τω  τετρασελιδω  ουδε  Ωρ.  εξηγονμενος  τούτω  εμνησθη  (^"^  |  ο  ι/ιο$ 
σου  ο  καλλ.]  α'  οτι  αντι  κάλλους  άνδρες  σου  |  μαχ.  7τεσειται]  α'  εν  μαχ. 
πεσουνται  (^ίί  |  και  ταπειν.  ο  «εςη  οοηϊυη£  Ν  IV  1  επιληψ.  \  οιώ  ενος 
γ*νίά  (5υρεΓ.Η0Γ  Γ7)  |  περιβαλομεθα  Γ  2  επιλαμψει]  λάμψει  Α  3  Σιων 
Β^ΝΑΟΓ  (ΐΐεπι  4,  5)  I  Ϊ^Χμ  (ι°)  Ν  (δίο)  4  το  ρ.  Γ  |  υ\ιων  Β*  |ι;ιων  Β?  |  αιμα] 
+  Ιλμ  (ϊπιρΓοΙ)  Κ11·1*)  +  οι  γ'  Ιλημ  ̂ Π1&  |  οιη  και  πνευματι  καύσεως  Α  | 
πνευματι  2°]  ρτ  εν  ̂   5  ω$  καπνού  και  φωτός]  α'θ'σ'  κ  καπνον  κ  φέγγος  ̂ Iη&  | 
φωτός]  ρΓ  ω?  ̂ ΑΓ^Γ  |  οιη  και  6°  ̂ Α(<)Γ  |  σκεπασθησεται]  κϋ  πασθησεται  Α 
(?  Α?)  6  οπι  ατο  2°  Α  VI  ασω]  ρΓ  ωδη  Κε·α  |  οπι  μου  ι°  ΚΑ(,)*  (Ιιαΐ) 
(^"'Κ)  Γ  |  τω  αμπελωνι  μου]  σ'  εις  τον  αμπελώνα  αυτόν  θ'  τω  αμπελωνι  αυτού 
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Β  μον.     αμπέλων  έγενηθη  τώ  ηγαπημένω  εν  κέρατι  εν  τόπω  πίονι.    2  και  2 
§  Ζ  φραγμον  περιέθηκα  και  έχαράκωσα,  και  έφντενσα  ̂ αμπεΧον  σωρηκ, 

και   ωκοδόμησα   πνργον  εν   μέσω   αντον,    και  προληνιον  ώρνζα  εν 
αύτώ·  και  έμεινα  τον  ποιησαι  σταφνΧην,  και  εποίησεν  άκανθας.     3  και  3 
νυν,  οι  ενοικοΰντες  εν  Ιερουσαλήμ  και  άνθρωπος  τον  Ιούδα,  κρίνατε 

εν   εμο\  και  ανά  μέσον   τον  άμπελώνός  μον.    Ατ'ι  ποιήσω  ετι  τω  4 
άμπεΧώνί  μον,    και  ουκ   εποίησα  αύτω;    διότι  έμεινα  τον  ποιησαι 
σταφνΧην,  εποίησεν  δε  άκανθας.     5ννν  δε  άναγγελώ  νμΐν  τι  ποιήσω  5 
τω  άμπεΧώνί  μον.   άφεΧώ  τον  φραγμον  αντον  και  εσται  εις  διαρπαγην, 
και  καθεΧώ  τον  τοίχον  αντον  και  εσται  εις  καταπάτημα.     6 και  άνησω  6 
τον  άμπεΧώνά  μον,  και  οι)  μη  τμηθτ}  ουδέ  μη  σκάφη,  και  άναβησονται 
εις  αντον  ως  εις  χέρσον  ακανθαι.     και  ταϊς  νεφέΧαις  έντεΧούμαι  του 
μη  βρέζαι  εις  αυτόν  νετόν.     7  6  γάρ  άμπεΧών  Κνρίον  σαβαώθ  οίκος  η 
τον  Ισραήλ,  και  άνθρωπος  τον  Ιούδα  νεόφντον  ήγαπημένον  έμεινα 
τον  ποιησαι  κρίσιν,  εποίησεν  δε  άνομίαν  και  ον   δικαιοσννην  άΧΧά 

κραυγήν.  80να\  οι  σννάπτυντες  οικίαν  προς  οικίαν,  και  άγρον  8 
προς  άγρον  εγγίζοντες,  ινα  τον  πΧησίον  άφέΧωνταί  τι·  μη  οικήσετε 
μόνοι  επί  της  γης;  9ήκούσθη  γάρ  εις  τά  ωτα  Κνρίον  σαβαώθ  ταύτα·  9 
εάν  γάρ   γένωνται  οικίαι  ποΧΧαί,  εϊς  ερημον  έσονται·  μεγάΧαι  και 
καΧαί,  και  ονκ  έσονται  οι  ενοικονντες  εν  ανταΊς.     10οΰ  γάρ  έργώνται  ίο 
δέκα  ζεύγη  βοών,  ποιήσει  κεράμιϋν  εν,   και  6  σπείρων  άρτάβας  ε£ 

ποιήσει  μέτρα  τρία.  τιΟύαί  οι  εγειρόμενοι  το  πρωί  και  το  σί-  ιι 
κερα  διώκοντες,  οι  μένοντες  το  όψέ'  ό  γάρ  οίνος  αυτούς  σννκαίισει. 

&Α(±ΖΥ       1  β"  κερατι]  ομοίως  οι  γ'  (,)"^        2  . .  \πελον  ίηο  Ζ  |  σωρηχ       (χ  ινηρτοί) 
\ιί  νίά  Χε)  ΑΖΓ  σ'  εκλεκτή  θ'  ομοίως  τοις  ο'  |  και  εποίησεν]  εποίησεν  δε 
^Αί^  (σ'θ'  67Γ.  δε  α'  κ  οι  ο'  κ  επ.  Γ        3  άνθρωπος  του  Ιούδα  και  οι  ενοι- 
κονντες  (-ταις  Κ*)  εν  Ιερουσαλήμ  ΚΑ(^ΖΓ  |  κρίνατε]  ρτ  νυν  ̂ ^η&  οι  δη  ̂^η&  | 
και  αί'α]  καινά  Ζ*  (α  2°  δαρεΓδΟΓ)  4  τω  αμπ.  μου  ετι  Κ  |  διότι]  θ'σ'  τι  οτι  α' 
τι  συν  (^)ηι&  |  του  ποιησαι]  ινα  ποίηση  Ζ  5  δε]  ουν  (^"^Ζ  |  αναγγελω]  +  δη 
Ζ  οι  γ'  ·χ·  δη  |  ποιήσω]  ρ  γ  εγω  (^"^  (ο  ·*)  Ζ  |  εσται  ι°]  ϊηοερ  ε  ρ  Κ* 
(εστε  ϋ.1  εσται  Κ0·13)  |  τοιχον]  οικδ  Α*  (τοιχ.  Α1)  |  καταπαττ/μα]  διαρπαγην  Α 
6  ουδε]  ονδ  ου  £\  |  σκάφη]  +  ετει  ί<*  (ροδίεα  ετι)  ίπιρΓοβ  ετ.  ί*0·13  |  άναβησονται] 
αβαβησεται  (άναβησονται  Κε·3)  αναβησεται  Κ^Αί^ΖΓ  |  ευ  ι°]  επ  Γ  |  ακαν- 

θαι (ακαθ.  Β*  ακανθ.  Β3ΐ))]  άκαιρα  Κ^Αί^  {ακαθα  ̂ *)  ΖΓ  |  ευ  3°ί  67Γ  Γ 
7  σαβαώθ]  θ'  των  δυνάμεων  α'  στρατειω  0*™%  |  Ισραήλ]  +  εστίν  Κ  Αζ)Ζ  |  του 
Ιούδα]  οπι  τον  Γ  |  ποιησαι]  ινα  ποίηση  Ζ  |  κραυ\ην  ς\*  (-γην  ̂ ε  ΐ3)  8  οιη 
προς  οικιαν  Ζ  |  ινα  του  πλ.  αφελωνται  τι]  α'  εως  πέρατος  τόπου  θ'  εως  του 
μη  υπαρχειν  τόπον  σ'  του  μη  είναι  τόπον  (^)Π12  |  αφελονται  Β*  (-λωι>ται  Β3Ϊ)) 
^  [  οικησηται  Κ  οικήσατε  Γ  9  οιη  εν  αυταις  ̂ α1>  (ρο$ίεα  Γβνοο)  Α(^*  (ΙιαΙ) 
ς)π'£)  10  ζευη  Ν*  {-γη  8=·»)  |  ποίησε  Ν*  (-σει  11  το  πρωι]  θ' 
μονός  ομοίως  <2Π1£  |  συγκαυσει  ΒάΧ>  ΑΟ*  <<ν'ιά) 
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ΐ2  12μετά  γάρ  κιθάρας  καϊ  ψαλτηρίου   και  τύμπανων   και  αύλών  τον  Β 
οίνον  πίνονσιν,  τα  δε  εργα  Κυρίου  ουκ  εμβλεπουσιν,  κα\  τα.  εργα 

ΐ3  των  χειρών  αυτοί)  ού  κατανοοΰσιν.  Ι3τοίνυν  αιχμάλωτος  6  λαός  μου 
εγενήθη  δια  τό  μη  είδεναι  αυτούς  τον  κύριον,  και  πλήθος  εγενήθη 

ΐ4  νεκρών  δια  λιμόν  και  δίψος  ύδατος.     14 και  επλάτυνεν  ό  αδης  την 
ψυχήν^  αυτοΰ  και  διήνοιξεν  το  στόμα  αυτού  τοΰ  μη  διαλιπεϊν,  καϊ  1ί  Ζ 
καταβήσονται  οι  ένδοξοι  και  οι  μεγάλοι  και  οι  πλούσιοι  και  οι  λοιμοί 

ΐ5  αυτής.     15  και  ταπεινωθήσεται  άνθρωπος,   και  άτιμασθήσεται  άνήρ, 
ιό  και  οί  οφθαλμοί  οι  μετέωροι  ταπεινωθήσυνται·  16  και  ύψωθήσεται 

Κύριος  σαβαώθ  εν  κρίματι,  και  ό  θεός  6  άγιος  δοξασθήσεται  εν  δι- 
17  καιοσύνη·  17 και  βοσκηθήσονται  οι  διηρπασμενοι  ώς  ταύροι,  και  τάς 
ι3  έρημους  τών  απειλή μμενων  αρνες  φάγονται.  ι8Ούαι  οι  επι- 

σπώμενοι  τάς   αμαρτίας  ώς  σχοινίω  μακρω,  και  ώς   ζυγού  ιμάντι 

19  δαμάλεως  τάς  ανομίας,  19οί  λέγοντες  Τό  τάχος  εγγισάτω  α  ποι- 
ήσει, Ίνα  ειδώμεν,  και  ελθάτω  ή  βουλή  του  άγιου  Ισραήλ,  Ινα  γνώ- 

2ο  μεν.  200ύα\  οι  λέγοντες  τό  πονηρόν  καλόν  και  τό  καλοί/ 
πονηρόν,  οι  τιθεντες  τό  σκότος  φώς  και  τό  φώς  σκότος,  οί  τιθεντες 

2ΐ  τό  πικρόν  γλυκύ  και  τό  γλυκύ  πικρόν.  210ύα\  οι  συνετοί  εν 
22  έαυτοϊς  και  ενώπιον  αύτών  επιστήμονες.  220ύάι  οί  ισχύοντες 

υμών  οί  πίνοντες  τον  οίνον,  και  οί  δυνάσται  οί  κεραννύντες  τό  σί- 

23  κερα,  2*οί  δικαιούντες  τον  ασεβή  ένεκεν  δώρων  και  τό  δίκαιον  του 
24  δικαίου  αΐροντες.  24 δια  τούτο  ον  τρόπον  καυθήσεται  καλάμη  υπό 

άνθρακος  πυρός,  και  συνκαυθήσεται  υπό  φλογός  άνειμενης,  ή  ρίζα 
αύτών  ώς  χνούς  εσται,  και  τό  άνθος  αύτών  ώς  κονιορτός  άναβήσεται· 
ού  γαρ  ηθέλησαν  τον  νόμον   Κυρίου  σαβαώθ,  αλλά  τό  λόγιοι  του 

12  μετα  γαρ. .  .πινουσιν]  α'  κ  εγενετο  κιθάρα  κ  ναβλα  κ  τνμπανον  κ  αυλός  ΝΑί^ΖΓ 
και  οίνος  πότοι  αυτών  (^)Ιη£  |  οηι  γαρ  Γ  |  και  τύμπανων]  +  και  χορών  Κ  I  Κυρίου] 
του  θϋ  Ν*  του  κυ  Κα·5ρ*  (πιπι  <3ηι£)  Ζ  |  εμβλεψουσιν  Κ*  (εμβλεπ.  Ν0·3»^)  | 
κατανοοΰσιν]  ρΓΟ  ο  ι°  ΐηεερ  υ  Β*  (ο  Β1)  κατανοησονσιν  (-νοουσιν  ̂ ε-»»ε·^) 
13  εγενήθη  ο  λαος  μου  Ζ  |  διψος]  διψαν  ΝΑ  (δειφ.)  <^)*  (-ψος  (^)  ΖΓ 
ΤΑ  το  στόμα  αντον]  οι  γ'  το  στ.  αυτού  οι  ο'  το  στ.  του  0™%  |  διαλειπειν  ΑΓ  | 
αυτής]  +  σ'θ'  *  κ  ο  αγαλλιωμενος  εν  αυτη  (2Πιε  16  εν  κριματι]  θ'σ'  εν  κρ. 
α'  κ  οι  ο'  εν  κρισει  (<)ιη£  17  φαγωνται  Ν*  (-γονται  18  εττισπω- 
μενοι]  ΐηεερ  επιστρ.  Α*νιά  \  αμαρτίας]  σ'  ανομίας  α'θ'  την  ανομιαν  <5ΙΤ1£  | 
ωσχοινιω  Κ*  (ως  σχ.  19  ποιήσει]  ποιη  ο  θς        (νΜ)  |  €ίδωμεν]  ιδω- 
μεν  ̂ <^Γ  |  ελΟατω]  ελθοι  Α  ελθετω  Ν(^)  |  οιη  Ισραήλ  Α  20  καλόν  (2°)  κα\ 
δυρ  γο.5  Ν1*1^)  |  το  φως  σκότος  και  το  σκότος  φως  5ν  21  εαυτοΐϊ]  αυτού  Γ  | 
αυτών  (αύτ.  ΒΛ)]  εαυτών  ΑΟΓ  22  οισχυοντες  Β*  (οι  ισχ.  Β'3)  |  τον  οινον 
πίνοντας  ΝΑΟ  I  κ*ραννοντες  Β*£ν*  (-νυντες  Β;ι1,Ν(:·1))  κεραυνυντες  Α       23  ασβ- 
Κ*  24  καυθήσεται  ϊ>Ϊ3  δεί"  Α*νία  (γλ5  ι°  Α?)  |  συγκαυθησεται  ΒΆν> 

Α^:1  |  αι/ειμεί^ϊ]  η  8ΐιρ  ταδ  Α1  |  χνους]  χους  0*  χν.  (^ηϊδΐροΐι  |  αλ\α]  καί  ρ 
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Η2ΑΙΑΣ 

Β  άγιου   Ισραήλ    παρώξυναν.    25 και   εθυμώθη   οργή    Κύριος  σαβαώθ  25 
επ\  τον  Χαόν  αυτού,  και  επεβαΧεν  την  χείρα  επ'  αυτούς  και  επά- 
ταξεν   αυτούς·  και   παρωξύνθη  τα.  ορη,  και  εγενηθη  τα.  θνησιμάΐα 
αυτών   ως   κοπριά  εν  μεσω  οδού.     και   εν  πάσι  τούτοις  ουκ  άπε- 

στράφη  6  θυμός  αύτοΰ,  αλλά  έτι  η  χειρ  ύψηΧη.     26τοιγαρούν  άρει  26 
σύσσημον  εν  τοις  εθνεσιν  τοϊς  μακράν  και  συριεϊ  αυτούς  άπ'  άκρου 
της  γης,  και  ιδού  ταχύ  κούφως  έρχονται.    27 ου   πεινάσουσιν  ούδε  27 
κοπιάσουσιν  ούδε   νυστάξουσιν  ούδε  κοιμηθησονται,  ούδε  Χύσουσιν 
τάς  ζώνας  αύτών  από  της  όσφύος  αύτών,  ούδε  μη  ραγώσιν  οι  Ιμάντες 

των  υποδημάτων  αυτών  28 ων  τα  βεΧη  όξείά  εστί  και  τα  τόξα  αύ-  28 
τών   εντεταμενα.     οι   πόδεί  τών  ίππων  αύτών   ως  στερεά  πέτρα· 
εΧογίσθησαν  οι  τροχοί  τών  άρμάτων  αύτών  ως  καταιγίς.    29όργιώσιν  29 
ως  Χεοντες,  παρεστηκαν  ως  σκύμνοι  Χεοντος·  και  επιΧήμψεται,  και 
βοήσει  ως  θηρίον,  και  εκβαΧεί,  και  ούκ  εσται  6  ρυόμενος  αύτούς, 

30 και  βοήσει  δι'  αύτούς  τη  ήμερα  εκείνη  ως  φωνη  θαΧάσσης  κυμαι-  30 
νούσης·  και  εμβΧεψονται  εϊς  την  γην,  και  ιδού  σκότος  σκΧηρον  εν  τη 
απορία  αύτών. 

ιΚα\  εγενετο  του  ενιαυτού  ου  άπεθανεν  *Οζείας  ό  βασιΧεύς  ειδον  ι 
τον  κύριον  καθημενον  επί  θρόνου  ύψηΧού  και  επηρμένου,  και  πΧηρης 

ό  οίκος  της  δόξης  αύτού.     2  και  σεραφείμ  είστηκεισαν  κύκΧω  αύτοΰ,  ι 
εζ   πτέρυγες  τω   ενί,  και  εζ  πτέρυγες  τω  ενί·  και  ταίς  μεν  δυσίν 

ΚΑί^Γ  24  οηι  αγιον  Α  |  παρόξυναν  £ν*  25  και  ι°]  θ'σ'  δια  τούτο  0™%  |  εθνμωθη] 
ωργισθη  ̂   |  οργη]  θνμω  Κ  |  επι]  ευ  Α  |  χείρα]  +  αυτού  ΝΑ(^)Γ  (αυ...)  \  παρ- 
ωξυνθη  (παροξ.  Κ)]  α'  εκλονηθησαν  (^)ιη£  I  τα  ορη]  τα  ορ  δΐιρ  ταδ  Κ1^)  |  εν 
μεσω]  μέσον  Γ  |  οηι  και  6°  Α<3*  (η&ϋ  ί^"^)  Γ  |  πασιν  ΑΥ  \  οπι  αυτοί;  2° 
ΚΑζ)*  (Υι&\>  <3ιη£  +  οι  γ'  ομοίως)  Γ  |  αλλα]  αλλ  ΚΑ(^  26  ροδί  αρει 
ΐηδ  οοηιιτια  Β*  (ηοη  ΐηδί  Β5)  |  συνσημον  Κ*  {σνσσ.  Νε·ε  (ν!<1>)  |  εθνεσι  | 
σνριει]  α'σ'  συρισει  θ'  ομοίως  τοις  ο'  |  αυτούς]  αντοις  ΚΑ(^)*  (οι  γ' 
αυτω  ̂ Iη·?)  27  οηι  πεινάσουσιν  ονδε  Α  |  ουδε  4°]  +  μ?7  Κε·3νίά  (ροδίεα 
Γ3.δ)  ουδ  ου  μη  Α  |  ρα7ωσι^]  παραγωσιν  (ΐπιρΓοΙ)  7τα  ροδίεα  ταδ  Κ?)  | 
υποδημάτων]  α'σ'  υποδήματος  θ'  του  υποδ.  αυτού  28  εστίν  &\ΑΓ(^  |  οι 
7τοδε$]  οι  λ'  αι  οπλαι  0™ζ  |  ωστερεα  (ως  στ.  ̂ ε  ΐ5)  |  καταιγυ]  α'  σνσεισμος 
(δίο)  (^"^  29  οργιωσιν]  ορμωσιν  ̂ *  (ορμωσαν  ̂ ά·3-)  Α<5  (α'  βρυχημα  αυτώ 
θ'σ'  ωρυγγα  αυτού  ̂ Π1?)  |  ωϊ  ι°,  2°]  ωσει  Κ  |  παρεστηκαν]  παρεστηκασιν 
^•^Α  παρέστησαν  Γ  ρΓ  και  £\Α(2Γ  |  ωσκυμνοι  Β*  (ω$  σκ.  Β3Ϊ>)  |  σκι  μνος 
^Α<3  |  επιληψεται  ̂   |  βοησεται  Α<3Γ  (ΐΐεηι  3°)  I  οηι  α^του?  Α(^)*  (ηαΐ) 
(^)ηι£)  30  βοήσει  δι  αυτούς]  σ'  ηχήσει  επ  αυτόν  θ'  κ  βοησεται  επ  αυτόν 
φπε  |  ημ.  εκ.}  ρΓ  6^  ΚΑ(^  |  εμβλεψονται]  +  εις  τον  ουρανον  ανω  και  | 
γην]  +  κατω  εμβλεψονται         κατ.  εμβλ.  κ  Κά·Ά  VI  1  Ο^ιαϊ  Βι)XΑ^  | 
ιδον  £<Α  ]  πλήρης]  θ'  κ  τα  προς  ποδών  αυτού  επληροϋ  τον  ναό  (^)ηι?  2  σερα- 
φειν  ΚΑ  σεραφιμ  Γ  |  ιστηκεισαν  ΑΓ 
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ΗΣΑΙΑΣ VII  I 

κατεκάλυπτον  το  πρόσωπον,  ταίς  δε  δυσιν  κατεκάλυπτον  τους  πό-  Β 
3  δα?,  και  ταϊς  δυσϊν  επέταντο.  3  και  εκεκραγεν  έτερος  προς  τον  έτερον 
και  ελεγον  Άγιος  άγιος  άγιος  Κύριος  σαβαώθ,  πλήρης  πάσα  η  γη 

4  της  δόζης  αυτόν.     4  και  έπηρθη   το   ύπερθυρον    άπο  της   φωνής  ης 
5  εκεκραγον,  και  6  οίκος  ενεπλησθη  καπνού.  5 και  είπον  *Ω  τάλας 
εγώ,  οτι  κατανενυγμαι,  οτι  άνθρωπος  ων  και  ακάθαρτα  χείλη  εχων 
β  ν  μέσω  λαού  ακάθαρτα  χείλη  έχοντος  εγώ  οικώ,  και  τον  βασιλέα 

6  Κυριον  σαβαώθ  είδον  τοις  οφθαλμοίς  μου.  6  και  απεστάλη  προς  με 
€ν  τών  σεραφείν,  και  εν  ττ}  χειρι  είχεν  άνθρακα  ον  τγι  λαβιδι  'έλαβεν 

η  άπο  του  θυσιαστηρίου,  7  καϊ  ηψατο  του  στόματος  μου  και  είπεν  Ιδού 
ηψ^ατο  τούτο  τών  χειλεων  σου,  και  άφελει  τάς  ανομίας  σου,  και  τά? 

8  αμαρτίας  σου  περικαθαριεΊ.  8 και  ηκουσα  της  φωνής  Κυρίου  λέγοντος 
Ύίνα  άποστείλω,  και  τις,  πορεύσεται  προς  τον  λαον  τούτον;  και  είπα 

9  Ιδού  ειμι  εγώ"  άπόστειλόν  με.  9 και  είπεν  ΊΊορευθητι  και  είπον  τώ 
λαω  τούτω  Άκοτ}  άκοΰσετε  και  ου  μη  συνήτε,  και  βλέποντες  βλέψετε 

ίο  και  ού  μη  ϊδητε.     10επαχύνθη  γαρ  η  καρδία  του  λαοΰ  τούτου,  και 
τοις  ώσ\ν  αυτών  βαρέως  ήκονσαν   και  τους  οφθαλμούς  έκάμμυσαν, 

μη  ποτ€  'ίδωσιν  το7ς  δφθαλμοϊς  και  τοις  ώσιν  άκούσωσιν,  και  ττ}  κάρ- 
α δια  συνώσιν  και  έπιστρέψωσιν,  και  ίάσομαι  αυτούς.     11  και  είπα  "Έως 
πότε,  Κύριε;    και  είπςν  "Έως  άν  ερημωθώσιν  πόλ€ΐς  παρά  το  μη 
κατοικείσθαι,  και  οίκοι  παρά  το  μη  είναι  ανθρώπους,  και  η  γη  κατα- 

ΐ2  λειφθησεται  έρημος.     12 και  μετά  ταύτα  μακρύνει  6  θεάς  τους  άνθρώ- 
13  7Γου$·,  και  οι  καταΧειφθέντες  πληθυνθησονται  επϊ  της  γης,  13 και  ετι 

67γ'  αύτης  εστίν  το  έπιδέκατον,  και  πάλιν  εσται  εις  προνομην,  ως  τερέ- 
βινθος  και  ως  βάλανος  όταν  εκπέση  εκ  της  θήκης  αυτής. 

VII    ι        1Και  έγένετο  εν  ταΐς  ημέραις  Άχάζ  του  Ίωαθάμ  του  υιού  Όζείου 

2  ταΐ5  δε]  και  ταις  (τες  Ν*  ταις         ε·*>)  Αζ)Γ  |  δυσι  ι°,  ί°  ΒΜν[ά  |  ετε-  ΝΑζ)Γ 
ταντο]  επετοντο  ̂   (επετ  δΐιρ  τα»  Κ1)        3  εκεκραγον  ΚΑΟΓ       4  ενεπλησθη] 
εττλησθη  £\ΑΓ,)*  (ενεπλ.  0*)  5  ειπον]  είπα  ΝΑ(^Γ  |  κατανενυμαι  Κ* 
(-γμαι  &ά  Λ)  οι  \'  εσιωπησα  (^Π1£  |  ανθωπος  ^*  (ανθρ.  Κε)  6  απεσταλην 

|  εν  τω  σερ.  Β*  (εν  των  σερ.  Β35)  |  σαραφεΐ  Κ*  (σεραφ.  ̂ α·ι>)  σεραφείμ  Α(^) 
σεραφιμ  Β3ΐΤ  |  χειρι]  +  οι  γ'  αντου  ̂ Iηε  |  ειχεν]  εχον  Γ  |  άνθρακα]  +  πυρός  Α 
οι  γ'  ομοίως  (^ιη2  7  σου  ι°]  μου  Κ*  (σοι;  6<°·η·  ς·ι>)  8  τίνα]  ρΓ  α'  *· 
τον  (,)"'£  (  αποστ.  και  τις]  αποστις  £\*  αποστείλω  κ  ̂α·Ά  'νκ1'>  °·ι>  |  εγω  ειμι 
9  πορευθητϊ]  πορενου  ̂   +  προς  τον  λαον  τούτον  Γ  |  ακονσητε  ΑΓ  |  ειδητε  Κ 
10  ο  πι  αυτών  Κ*  (ηα.1}  Κ0·1·)  |  οφθαλμούς]  +  αυτών  ΚΑ<<)  \  εκαμβνσαν  Β* 
(εκαμμ.  Β''^*ΑΟΓ)  εκαμνυσαν  ̂ ι1·;ι  |  ακουσωσι,  συνωσι,  επιστρεψωσι  Β^ίν[ά 
(ηιπιΐδπιοάί  ίάβηίΐοΐβιη)  |  ωσιν  2°]  +  αυτών  Γ  |  επιστρεψουσιν  Ν  13  εσται] 
εστίν  Γ  |  εκπεση]  εκσπασθη  Λ  |  εκ]  απο  ̂   Α(^)  |  αυτής  2°]  +  Ο'  '%·  σπέρμα  α-γιο 
το  στηλωμα  αυτής  ς)ιη?  VII  1  Οζιου  Β'Ά(^Γ 
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VII  2 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  βασιλέως  Ιούδα  άνέβη  '¥ασε\ν  βασιλεύς  Άράρ  και  Φάκεε  νιος  'Ρομελιά 
βασιλεύς  Ισραήλ  £π\   Ιερουσαλήμ  πολεμήσαι  αυτήν,  κα\  ουκ  ήδυνή- 

θησαν  πολιορκήσαι  αυτήν.     2  και  άνηγγέλη  είς  τον  οίκον  ΑαυεΙδ  λέγων  2 
Συνεφώνησεν  Άράρ,  προς  τον  Έφράιμ·  και   έξεστη  ή  ψυχή  αυτού 
και  ή  ψνχή  του  λαοΰ  αυτού,  ον  τρόπον  εν  δρυμω  ξύλον  υπό  πνεύ- 

ματος σαλευθτ}.  3  Και  είπεν  Κύριος  προς  Ήσαιαν  "Έξελθε  είς  3 
συνάντησιν  Άχάζ  συ  και  ό  καταλειφθε\ς  Ίασούβ  ό  υιός  σου  προς  τήν 
κολυμβήθραν  της  ανω  όδού  αγρού  του  γναφέως.    4  και   ερεις  αύτω  4 
Φύλαξαι  του  ήσυχάσαι  και  μή  φοβοΰ,  μηδέ  ή  ψνχή  σου  άσθενείτω 
από  των  δύο  ξύλων  των  δαλών  των    καπνιζομένων   τούτων  οταν 

γαρ  οργή  του  θυμοΰ  μου  γένηται,  πάλιν  Ιάσομαι.     5  και  ό  υιός  του  5 

'Αράμ  και  ό  υίόί  του  'Ρομελίου,  οτι  εβουλεύσαντο  βουλήν  πονηράν 
6  Άναβησόμεθα  εϊς  τήν  Ίουδαίαν,  και  συνλαλήσαντες  αυτοΐς  άπο-  6 
στρέψομεν   αυτούς   προς   ημάς,    και  βασιλευσομεν   αυτής   τον  νιόν 
Ύαβεήλ·  7 τάδε  λέγει   Κύριος   σαβαώθ   Ου  μή   μείνη  ή   βουλή   αϋτη  γ 
ούδέ  εσται.    8  αλλ*  ή  κεφαλή  Άρά/χ  Δαμασκός,  και  ή   κεφαλή   Δα-  8 
μασκού  'Ρασείμ·  αλλ'  ετι  έξήκοντα  και  πέντε  ετών  εκλείψει  ή  βασι- 

λεία 'Έφράιμ  από  λαοΰ.    9  και  ή  κεφαλή  'Έφράιμ  Σομορών,  και  ή  9 
κεφαλή  Σομορών  υιός  του  'ΊΌμελίου'  και  εάν  μή  πιστευσητε,  ουδέ 
μή  συνήτε.            10 Και  προσέθετα  Κύριος  λαλήσαι  τω  Άχάζ  λέγων  ίο 
11  Α'ίτησαι  σεαυτω  σημεϊον  παρά  Κυρίου  θεού  σου  είς  βάθος  ή  εις  ιι 
ϋψος.  12  και  είπεν  Άχάζ  Ού  μή  αιτήσω,  ουδέ  μή  πειράσω  Κύριον.  ΐ2 
13 και   είπεν   Ακούσατε   δη,    οίκος   Ααυείδ'    μή   μικρόν   ύμίν   αγώνα  13 

ΚΑί^Γ  1  Υασειν]  Ί>αασσων  ΝΑί^Γ  |  Αραμ]  σ'α'  Συρίας  0™%  \  Φακεε]  Φάκες  Γ  | 
Ρομελιου  £\ε1)Α(2Γ  2  λέγων]  λέγοντες  Α(^)Γ  |  ον  τρόπον]  ρΓ  οταν  Α  α'  ως 
0™2  |  βι/  δρνμω.,.σαλενθη]  ρΓ  οταν  α'  σαλενεται  ξνλα  δρνμου  εκ  πρόσωπον 
άνεμου  0™%  \  σαλενθη]  αοίηοί  αντι  του  εθορνβηθη  κατα  δε  τον  Σνμμαχον 
εκλονηθη  Γ?Γη£  3  ειπεν  ΚΑ(^Γ  |  Ιασσονβ  Ν  |  νιος]  αδελφός  Α  |  αγρού] 
ρΓ  τον  Α(^  ρΓ  το  Γ  |  γναφεως]  οι  γ'  ομοίως  4  η  ψνχη]  οιη  η 
Γ  |  των  δαλων  βίδ  50Γ  Β*  ίηοη  ϊηδΐ  2°  ΒΆ)  5  τον  Αραμ,]  οιη  του  Γ  | 
εβονλενσαντο]  +  περί  σον  Κ  |  πονηραν]  +  λεγονταις  (-τβϊ  Χ0·15)  +  περι  σον 
λέγοντες  Α(^)Γ  6  Ιονδαιαν  (-δεαν  ς\)]  Υδονμαιαν  Α  |  σνλλαλησαντες 
Β^Αί^Γ  |  αποστρεψωμεν  Α(^)*Γ  (ά*6  ̂   ηοη  Ιίς)  α'  αττοσχισωμεν  αντην  0™%  \ 
αντης]  αντοίς  ΑΓ  7  μεινη]  εμμινη        εμμεινη  ̂ -^Αί^Γ  |  αντη  η 
βονλη  Κ  8  Αραμ]  α'σ'  Σνριας  θ'  Αρ.  (^)1Τ1£  |  οπι  και  η  κεφ.  Ααμ. 
Ϋασειμ  Κ*  (η&ο  κ  η  κεφ.  Ααμ.  Ρασβι  ̂ ε·1))  Γ  |  Αιαμασκ.  0_*  |  ΐασειν  Α(^  \ 
Έφρεμ  ̂   9  Εφεμ  Κ*  (Εφρεμ  Κ0·3»  ε·^)  |  Σομορων  ι°]  α'σ'  Σαμάρειας 
^Iηε  |  υιο$]  ρΓ  ο  £ν  |  ονδε]  ονδ  ον  10  Αχααζ  Α  11  θεον]  ρι·  τον  Ν 
12  οπι  Αχαζ  |  ονδε]  ονδ  ον  ΝΑ(^Γ  |  Κνριον]  γ>χ  '*·  τον  <3ηι£  13  μη 
μικρόν  ...αγώνα  (2°)]  α'  μητι  ολιγδ  απομοχθονν  άνδρας  οτι  μοχθονται  κ  γε  τον 
θν  μον  σ'  μη  ονκ  ανταρκες  νμιν  κοπονν  ανοΰς  οτι  κοποντε  ετι  κ  τον  θν  μου  ̂ η1& 
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ΐ4  παρεχειν  άνθρώποις,  και  πώς  Κυρίω  παρέχετε  άγώνα;   14διά  τούτο  Β 
δώσβι  Κνριος  αυτός  ύμίν  σημε'ιον  Ιδού  η  παρθένος  εν  γαστρϊ  λημψεται 

ΐ5  και  τίθεται  υιόν,  κα\  καλέσεις  το  όνομα  αυτόν  ̂ Εμμανουήλ·  τ5βούτυρον 
κα\  μελι  φάγεται  πρ\ν  η  γνώναι  αυτόν  ή  προελεσθαι  πονηρά,  εκ- 

ι6  λεξασθαι  το  αγαθόν  16 διότι  πρ\ν  η  γνώναι  το  παιδίον  αγαθόν  η 
κακόν,  άπειθει  πονηρία  εκλεξασθαι  το  αγαθόν,  και  καταλειφθησεται 

17  η  γη  ην  συ  φοβη  άπο  προσώπου  των  δύο  βασιλέων.  17 αλλά  επάγει 
6  θεός  επ\  σε  και  επ\  τον  λαόν  σου  κα\  επί  τον  οίκον  του  πατρός 

σου  ημέρας  αι  ονπω  ηκασιν  αφ'  ης  ημέρας  άφε'ιλεν  Έφράιμ  άπο 
ι8  Ίοΰδα,  τον  βασιλέα  τών  Άσσυρίων.  18  Και  εσται  εν  τη  ήμερα, 

εκείνη  συριεΐ  Κύριος  μυίαις,  6  κυριεύσει  μέρος  ποταμοί/  Αιγύπτου, 

19  κα\  τη  μελίσση  η  εστίν  εν  χώρα  Άσσυρίων  19 και  ελεύσονται  πάντες 
εν  ταΐς  φάραγξι  της  χώρας  και  εν  ταις  τρώγλαις  τών  πετρών  και 

2ο  εις  τα.  σπήλαια  και  βι?  πάσαν  ραγάδα.  20εν  τη  ήμερα,  εκείνη 
ζυρησει  Κύριος  εν  τώ  ζνρώ  τώ  μεμισθωμενω  πέραν  του  ποταμού 
βασιλέως  Άσσυρίων  την  κεφαλήν,  και  τά?  τρίχας  τών  ποδών  και 

2ΐ  τον    πώγωνα    άφελεΐ.     21  και    εσται    εν    τη   ήμερα   εκείνη  θρέψει 
22  άνθρωπος  δάμάλιν  βοών  και  δύο  πρόβατα·  22  και  εσται  άπο  του 

πλείστον   ποιείν  γάλα,  βούτυρον   και  μελι  φάγεται  πάς  6  καταλεΐ' 
23  φθεις  επι  της  γης.  23και  εσται  εν  τη  ήμερα  εκείνη  πάς  τόπος 

ου  εάν  ώσιν  χίλιαι  άμπελοι  χιλίων  σίκλων,  εις  χερσον  έσονται  και 

24  εϊς  ακανθαν  2*μετά  βέλους  και  τοξεύματος  είσελεύσονται  εκεί,  οτι 
25  χέρσος  και  άκανθα  εσται  πάσα  ή  γή'  25  και  πάν  ορος  άροτριώμενον 

13  παρέχετε]  προσεχεται  Γ  14  δια.,.σημειον  5ΐιρ  Γ&5  ρΐ  Ιίΐ-1  Α3  |  κς  ΝΑζίΓ 
αυτός  δώσει  Γ  |  αυτός]  αυτοις  Α3  |  γατρι  Κ  |  λημψεται  {ληψ.  Β5^)]  εξει 
ΚΑ(^)  |  καλέσεις]  καλέσει  Κ  καλέσετε  (^)*  οι  γ'  καλέσεις  ομοίως  καλε- 
σ[ονσι]ν  Γ  15  οπι  η  ι°  Α  [  πονηρά]  πονηρον  ΓίθΓί  |  εκλεξασθαι]  εκλε- 
ξεται  Χ0·3·  ̂ ·ι3Α^Γ  16  πριν  η  γνωναι... το  αγαθόν]  α'  του  γνωναι  αυτόν 
απορριψαι  εν  κακω  κ  εκλεξασθαι  εν  αγαθω  σ'  εις  το  γνωναι  αυτόν  αποδοκιμασαι 
το  κακόν  κ  επιλεζασθαι  το  αγαθόν  [  οπι  απειθει.,.το  αγαθόν  £\*  (ηα.1) 
^α.α  (νίά),  ο.5)  |  €κ\€ξασθαι]  ρΓ  του  Κ0·3-  (ϊηιρΓοο  Κ^)  Α(^Γ  |  φοβη]  α  σιγχανεις 
(δΐο)  θ'  βδελυσση  ()ηιε  |  των  δυο  βασιλέων]  αυτών  Α  17  αλλα]  αλλ  ΧΓ  | 
οπι  σου  2°  Κ*  (Ηαο  Κ0·3)  18  συριει]  α'σ'  συρισει  0™%  |  μυιας  V  \  κυριεύει 
&Α<3Γ  |  μέρους  ί^ΑΓ)  |  μελιση  Κ  19  ελεύσονται]  εξελευσ.  Κ*  Γ  α'θ'  ομοίως 
[ελ·]  σ'  ηξουσιν  |  πάντες]  +  και  ανατανσονται  ΚΑ(^)Γ  |  φαραγζιν  £<ΑΓ  | 
χωρας]  +  σου  \  εις  2°]  επι  Α  |  ραγάδα  (-δαν  Α)]  +  και  εν  παντι  ξυλω  ̂ Α(^)Γ 
20  οπι  εν  7°  £\ΑΓ)Γ  |  μεμισθωμενω]  μεγαλω  και  μεμεθνσμενω  ΧΑ  μεγ.  τω 
μεμεθυσμενω  μεμεθυσμενω  Γ*  (μεμισθ.  V1)  α'  ομοίως  θ'  μεμισθωμενω  σ' 
τους  μεμισθωμενους  0™Β  |  πέραν]  ρΓ  ο  εστίν  ̂ ί^·,^Α^*  εν  άλλου  ουκ  εχει  το 
εστί  σ'  ρΓ  τους  εν  τω  0™Ζ  22  βούτυρον]  ρτ  π'  ·*·  φαγεται  ̂ IΤ,ε 
23  παϊ]  ρΓ  π'  ·*·  εσται  (£ηΖ  |  οπι  2°  Α  |  άκανθας  Κ*  (-θαν  Νε)  24  με- 

τά...τοξ.]  α'  εν  βελεσι  κ  εν  τοξω  (^ε  |  χερος  Α*  {-ρσος  Αα?)  |  άκανθε  Ν* 
{-θα  Νε·3·  ε·»>) 

5ΕΡΤ.  III.  II  β  II 



VIII  I ΗΣΑΙΑΣ 

Β  άροτριαθησεται·  ου  μη  επέΧθτ]  εκει  φόβος,  εσται  γαρ  άπο  της  χέρ- 
σου και  άκάνθης  εις  βόσκημα  προβάτου  και  καταπάτημα  βοάς. 

ΙΚα\  είπεν  Κύριος  προς  μέ  Αάβε  σεαυτω  τόμον  καινού  μ€γά\ου,  ι  VIII 
και  γράψον  εϊς  αυτόν  γραφίδι  άνθρωπου  του  οξέως  προνομην  ποι- 

ησαι  σκύλων  πάρεστιν  γάρ'  2  και  μάρτυράς  μοι   πο'ιησον  πιστούς  τ. 
άνθρώπους,  τον  Όυρε'ιαν  και  Ζαχαρίαν  υιον  Βαραχίου.    3 και  προσ-  3 
ηΧθον  προς  την  προφήτιν,  και  εν  γαστρΧ  εΧαβεν  και  ετεκεν  υίόν. 
καϊ  είπεν  Κύριος  μοι  ΚάΧεσον  το  όνομα  αυτοί)  Ταχέως  σκύΧευσον, 

οξέως  προνόμευσον  4διότι   πρ\ν  η  γνώναι  το   παιδίον  καΧεϊν  πα-  4 
τέρα  η  μητέρα,  Χημψεται  δύναμιν  Ααμασκου  και  τά  σκΰΧα  Σαμά- 

ρειας έναντι  βασιΧέως  Άσσυρίων,  5  Και  προσέθετο  Κύριος  β 
ΧαΧησαί  μοι  ετι  6  Διά  το  μη  βούΧεσθαι  τον  Χαον  τούτον  το  υδωρ  του  6 
ΣειΧωάμ  το   πορευόμενον  ήσυχη,    αλλά   βούΧεσθαι   εχειν  Ύασσών 

κα\  τον  υ'ών  'ΤομεΧίου  βασιΧέα  εφ'  υμών,  7  διά  τοϋτο  ιδού  Κύριος  γ 
ανάγει  εφ    υμάς  το  ϋδωρ  του   ποταμού  το  ϊσχυρον   καϊ  το  ποΧυ, 
τον    βασιΧέα    τών    Άσσυρίων    και    την    δόξαν    αυτοΰ·    και  άνα- 
βησεται  επί  πάσαν  φάραγγα  υμών,  και  περιπατήσει  επ\  πάν  τεί- 

χος υμών,  δκαι  άφεΧεΐ  άπο   της  'ϊονδαίας  άνθρωπον  ος  δυνησεται  8 
κεφαΧην  άραι  η  δυνατόν  συντεΧεσασθα'ι  τι·  και  εσται  η  παρεμβολή 
αυτοΰ   ώστε   πΧηρώσαι  το   πΧάτος  της   χώρας   σου.     μεθ'  ημών  ό 
θεός.     9γνώτε  εθνη  και  ηττάσθε,  επακούσατε  εως  επ'  εσχάτου  της  9 
γης,    Ισχυκότες   ηττάσθε·   εάν   γαρ    πάΧιν   Ισχύσητε,    πάΧιν  ηττη- 
θησεσθε.     Ι0καί  ην  αν  βουΧεύσησθε  βουΧην  διασκεδάσει  Κύριος,  και  ίο 

ί*Α(2Γ       25    επ'ελθη  Ννίά  |  ου  μη]  ρΓ  και  Α<^  |  καταπάτημα]  ρΓ  615  Να1)Α(3 
VIII  1  σαντω         σεαυτω  [  τομον]  +  χάρτου  Α  α'  κεφαλίδα  μεγαλην 
σ'  τεύχος  μεγα  (^"^  |  ευ  αυτόν]  εκει  Κ*  (εις  αυτ.  ς^·^)  2  Ουριαν 
Ε^Λ^ΓΗ-  *  οι  γ'  τον  ιερέα  ζ)11^  |  Ζαχαριαν]  ρΓ  τον  ΝΑί^Γ  3  προσ- 
ηλθεν  ̂ Α(^  (άε  Γ  ηοη  Ης)  |  γατρι  Κ*  (γαστρ.  Ν1» ε·1»)  |  ΓεδΟΓ  σκυλευσδ  Α1 
4  ληψεται  |  δυναμιν]  ρΓ  την  ̂ Iη&  |  Σαμάρειας]  ας  50Γ  αϊ  νϊά  Β3  Σα- 
μαριας  Νζ)*  (-ρειαϊ  5  ετι]  +  *·  Χεγω  (^ε  οτι  Γ  6  Σιλωαμ 
ΑΟΥ  οι  γ'  ομοίως  Σιλωα  (^"^  |  Υασσων]  τον  Υαασσων  ΝΑ(^)Γνι(*  οι  γ' 
ομοίως  Υασιν  |  Ρομελιου]  ρΓ  (θ'  δαρεΓδα:)  του  <^Γ  7  ανάγει  ~κς 
ΚΑ(2Γ  |  βασιλεαν  ςΚ  \  Ασσυριων]  Ασσ  δαρ  Γ&δ  \  ίοχΧ.  Ιϊίί  Α1  |  την  δοξαν] 
τ.  δυναμιν  Κ  ρΓ  πασα[ν]  Γ  8  Ιουδεα*  Κ  |  η  ι°]  ει  Ν^Α  |  συντε\εσαι 
Α  |  οηι  ωστε  πληρωσαι  Α  \  το  πλάτος]  τα  πλάτη  Α  οι  γ'  ομοίως  (^"^  |  οπι 
σου  Γ  |  μεθ  ημων  ο  θεος]  ο  δβςς  οοηίιιη§  Ν03  αάηοΐ  η  εβραϊκή  λεξις  αντι 
του  μεθ  ημ.  ο  θς  Εμμανουήλ  περιέχει  κ  αύθις  εν  τω  τέλει  ...οτι  μεθ  ημ.  ο  θς 
Εμμανουήλ  ειρηται  (^)ιη£  9  [ε7τακοι;]σατε...7Γαλΐϊ'  ι°]  ρΓ  οοείοδ  Β3  (ηοη 
ίηδί  Βϋ)  |  επακουσετε  Α^  {-σεται  (^*ν^  -σετε  ̂ 3)  |  οηι  εττ  Β?V^,^^^Α^Γ  |  οπι 
γαρ  πάλιν  (^*  (ηαΐ)  ί^)11^)  |  οηι  ισχύσητε  πάλιν  Κ*  (ηαΐ)  ισχυσηται  π.  ς\Ά>  €·1)) 
10  ην]  ης  ̂ *  (ην  &·&,^) 
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Χόγον   όν  ΧαΧησητε   ον   μη    εμμείνη   νμϊν,   ότι   μεθ    ημών   ό   θεός.  Β 

ιι  11  όντως  λέγει  Κύριος  Ύη  ισχυρά  χ*φϊ  άπειθούσιν  τη   πορεία  της 
ΐ2  οδοί)  τον  Χαού  τούτον,  Χεγοντες  12Μη  ποτέ  εϊπωσιν  σκΧηρόν  πάν 

-γαρ  ο  αν  ε'ίπη  6  Χαός  οντος  σκΧηρόν  εστίν  τον  δε  φόβον  αντού  ον 
13  μη  φοβηθητε  ονδέ  μη  ταραχθήτε'  13Κνριον  αντον  αγιάσατε,  και  αν- 
ΐ4  τό?  εσται  σον  φόβος.     14  καν  έπ'  αιτώ  πεποιθώς  ης,  εσται  σοι  είς 

άγιασμα,   καϊ   ονχ   ώς   Χίθον   προσκόμματι  σνναντησεσθε  ονδέ  ώς 
πέτρας  πτώματι.  οι  δε  οίκοι  Ιακώβ  εν  παγίδι,  και  εν  κοιΧάσματι 

ΐ5  έγκαθημενοι  εν  ΊερονσαΧήμ·  Ι5διά  τούτο   άδννατησονσιν  εν  αντοϊς 
ποΧΧοί,  και  πεσούνται  και  σνντριβησονται,  καϊ  έγγιούσιν  και  άλώ- 

ι6  σονται  άνθρωποι   εν  άσφαΧε'ια.  ι6Τότε  φανεροί  έσονται  οι 
ΐ7  σφραγιζόμενοι  τον  νόμον  τον  μη  μαθεΐν.     17  και  ερεΐ  Μένω  τον  θεόν 

τον  άποστρεψαντα  το  πρόσωπον  αντον  από  τον  οίκον  Ίακώ/3,  και 

ι8  πεποιθώς  εσομαι  ε'π'  αντώ.     18 ιδού  ε'γώ  και  τα  παιδία  α  μοι  εδωκεν 
ό  θεός.  και  εσται  σημεία  και  τέρατα  εν  τω  ο'ίκω  ΊσραήΧ  παρά 

19  Κνρίον   σαβαώθ,  6ς  κατοικεί   εν  τω   ορει   Σειών.     Ι9και   εάν  εΐπω- 
σιν   προς  νμάς  Ζητήσατε  τονς  ενγαστριμνθονς   και  τονς  από  της 
γης  φωνούντας,  τονς   κενοΧογούντας  οι  εκ   της   κοιΧίας  φωνούσιν, 

ουκ  έθνος  προς  θεόν  αντον  έκζητησονσιν ;  τ'ι  εκζητούσιν  περί  τών 
2ο  ζώντων  τονς  νεκρούς;  2°νόμον  γάρ  εις  βοηθειαν  εδωκεν,  Ίνα  εΐπωσιν 

ονχ  ώς  τό  ρημα  τοντο,  περί  ον  ονκ  εστίν  δώρα  δούναι  περ\  αυτού. 

2ΐ  21  και  ήζει  εφ"  νμάς  σκΧηρά  Χιμός,  και  εσται  ώς  αν  πεινάσητε,  Χν- 

10  Χογον]  ρΓ  τον  Α  |  ον]  +  εαν  ̂ ΑΓ  |  λάλησε  ΐηεερ  Κ*  (λαλησητε        \  &Α(}Γ 
ενμινη  Κ*  ενμειν.  Κ0·*3  |  οηι  νμιν  £\(^Γ  |  ο  θεος]  ρτ  κς  ̂ ^Α^Γ  α'θ'  ισχυρός 
11  Κύριος]  +  οίϊΑ  12  οηι  ποτέ        |  ειπωσιν]  ειπητε  Κ.  (-ται)  Α(1Γ  | 
αν]  εαν  Ν(^)Γ  |  ουδε]  ονδ  ου  Α  13  Κύριοι»]  ρΓ  *  α'θ'  τον  0™β  +  *·  σ'θ' 
των  δυνάμεων  0™^  \  φόβος]  βοηθός  Κ  14  καν]  και  εαν  ΚΑζ)Γ  |  σοι]  σου 
Κ*  (σοι  &ε·1)(νκ1))  |  και  ι°  ...  προσκόμματι]  α'θ'  κ  εις  λιθον  προσκόμματος 
0™%  |  συναντησεσθε]  +  αυτω  ̂ ^Α^  |  ουδε]  ουδ  ̂   |  ουδε  ως  πετρ.  πτωματι] 
α  κ  εις  στερεό  σκανδάλου  θ'  κ  εις  πέτρα  πτώματος  0™%  |  οι  δε  οίκοι]  ο  δε  οίκος 
^Α<5*  (οι  δε  οίκοι  Ο3- ε1  ,η&)  Γ  α'σ'θ'  τοις  δυσιν  οικοις  ζ)ιη£  |  εν  κοιλασματι]  α' 
εις  σκωλον  (^ηι£  |  εν  καθήμενοι  £<Γ  15  [αλωσον]ται. .  ασφα[λεια]]  ρΓ  οΙ)6ΐ 
Β3  (ηοη  ίηκΐ  Β13)  |  ασφάλεια  (-λια  ̂ )]  +  οντες  Κε  (ηΐΓδ  βχδίΐηχ)  Α^  (εν  άλ- 

λου ουκ  εστίν  οντες  (,)'"£)  16  τοτε...μα#ειΐ']  α'  ενδτ,σον  μαρτύρων  σφράγι- 
σαν νομον  εν  διδακτοις  μου  (^"Ζ  |  σφραγιζόμενοι]  εσφραγισμενοι  ̂ (Υ''νιά 

(σφραγιξ.  (^3)  |  οπί  μη  Α  17  μενω]  θ'  κ  υπομένω  ̂ η1^  18  α  μοι 
εδωκεν]  θ'  α  εδ.  μοι  σ'α'  ομ[οιω]ς  τ[οι]ς  ο'  0[ιηε  |  σημεία]  ρΓ  ευ  ΚΑ<^)Γ  |  οιώ  οικω 
Α(}*  (ηαΐ)  Γ  |  Σιων  Βιί«·Ά^Γ         19  ενγαστριμυθους  (εγγ.  Β35)]  απο 
της  γης  φωνουντας  ί^Α^Γ  |  απο  της  γης  φωνουντας]  ενγαστριμυθους  Ν(^*Γ 
εγ7·  Α(^)3  |  εκ]  απο  Α  \  εκ'ζητησουσιν . .  .'ζων[των}]  \)χ  οοείοδ  Β3  (ηοη  ϊηδΐ  Β13)  | 
οηι  έκζητησονσιν  ΚΑ(2*  (Ιιαο  ̂ η12)  Γ  α'θ'  εκξητησει  ̂ Π1^  |  εκξητουσιν]  εκξη- 
τωσιν  Α         20  βοηθιαν         (-^ειαϊ'  (£Ά)         21  εφ  νμας]  εφ  υ  δΐιρ  ναδ  Ν1 

II  ?. 
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Β  πηθησεσθε  και  κακώς  έρεϊτε  τον  άρχοντα  κα\  τα.  πάτρια,  καϊ  άνα~ 

βλέπονται  είς  τον   ονρανον   ανω,  22 και  είς  την  γην   κάτω  έμβλέ-  ιτ. 
ψονταΐ'  κα\  Ιδού  απορία  στενή  καϊ  σκότος,  θλίψις  καϊ  στενοχώρια 
και  σκότος  ώστε  μη  βΧέπειν,  κα\  ουκ  άπορηθησεται  ό  εν  στενοχώρια 
ών  εως  καιρού. 

ΙΤοντο  πρώτον  πίε,  ταχύ  ποίει,  χώρα  Ζαβονλών,  η  γη 
Νεφθαλείμ,  κα\  οι  λοιποί  οι  την  παραλίαν  καϊ  πέραν  τον 
Ίορδάνον,  Ταλειλαία  τών  εθνών.  2ό  λαό$·  ό  πορενόμενος 
εν  σκότει,  'ίδετε  φώς  μέγα'  οι  κατοικονντες  εν  χώρα  σκια 
θανάτου,  φώς  λάμψει  έφ'  νμάς.  3τ6  πΧεΐστον  τον  λαού  6  κατη- 
γαγες  εν  ενφροσννη  σον,  καϊ  ενφρανθησονται  ενώπιον  σον  ως  οι 
είιφραινόμενοι  εν  άμητω,  και  ον  τρόπον  οι  διαιρούμενοι  σκνΧα. 
4  διότι  άφηρηται  ό  ζνγος  ό  έπ  αντών  κείμενος,  κα\  η  ράβδος  η 
έπ\  τον  τραχηΧον  αντών  την  γαρ  ράβδον  τών  απαιτούντων  διε- 
σκέδασεν  ως  τη  ημέρα  τ§  επϊ  Μαδιάμ.  5  οτι  πάσαν  στοΧην 
έπισννηγμένην  δόΧω  κα\  Ιμάτιον  μετά  καταΧΧαγης  άποτίσονσιν, 
καϊ  θεΧησονσιν  εϊ  εγένοντο  πνρίκανστοι.  6  οτι  παιδίον  εγεν- 

νηθη ημίν,  νιος  εδόθη  ήμϊν,  ον  η  άρχη  εγενηθη  επί  τον  ώμον 
αυτού,  καϊ  καΧεϊται  το  όνομα  αντον   Μεγάλης  βουλής  άγγελος· 

ΚΑ(^Γ  21  κακώς  ερειτε  τον  άρχοντα  και  τα  πάτρια]  α'θ'  κατάρα  εστ^  εν  τω  βασιΧει 
αντον  κ  εν  τοις  θεοις  αυτού  <^)ιη£  |  τα  πάτρια]  σ'  πατραρχα  είδωλα  0™% 
22  και  Ι°]  κάι  0.νιά  \  απορία. . .στενοχώρια  (ι°)]  απορία  στενή  θλιψις  και  στενοχ. 
Κ  θλιψις  και  στενοχ.  και  σκότος  { +  και  0)  απορία  στενή  ΑΟΓ  |  εν]  05  ε  Κ*  ο 
εν  τη  Κ0·3·  |  οπι  ων  Α  IX  1  πιε]  ποιεί  <3Π1£  (ροδίεα  Γαδ)  οιώ  Γ*  (ηαβ 
ττιβρΓΟ  7τοΐ6ΐΓ?πιε)  |  Νεφθαλιμ  Κ  ΊΧεφθαλι  (±  +  οδον  θαλάσσης  Νεί1Α(2  (ζά- 
ηοί  τίνες  ονκ  εχονσιν  οδδ  θαλ.  α'θ'  οδ.  της  θαλ.  0™%)  |  οι  λοιποί]  οι  κατάλοι- 

ποι     α  (κατα  πΐΓδ  Γ3.δ)  οπι  οι  Γ  |  παραλίαν  (-λιον  ϋ<Α)]  +  κατοικονντες 
Α(±  |  Ταλιλαια  Β5  Ν  (-λβα)  Α(^Γ  |  εθνών]  +  τα  μερη  της  Ιονδαιας  Β?Ν*  (-δεας) 
Α<5  (αάηοί  εν  άλλοις  ουκ  εστι  τα  μερη  της  Ιονδ.  Ο"1^)  2  πορευομενος] 
καθήμενος  Α  |  ιδετε]  ειδετε  Κ*  (-ται  ̂ ε  ΐ3)  Γ  ειδεν  ̂   |  σκια]  ρΓ  και  ̂ ί^·:1Α^Γ 
3  πλείστον]  θ'  πλήθος  0™%  ]  κατηγαγες]  οι  λοιποί  ονκ  εμεγαλυνας  ̂ Iη&  |  ον 
τρόπον]  +  ενφραινονται  ̂ Α  4  αφηρηται]  αφαιρεθησεται  Α(^)*  (αφηρ.  ̂ ^η&)  | 
αντων  ι°]  αντω  ̂   |  απαιτονντων]  απετ.  £\*  απειθ.  Κ0·3  (απαιτ.  Κ0·13)  \  διεσκε- 
δασεν]  +  κΊ  Κ Α(^  |  τη  ήμερα]  ρΓ  εν  Γ  5  εγενοντο]  εγενηθησαν  ΚΑ(^)* 
(εγένοντο  0™%)  Γ  6  οτι.,.νγιειαν  αντω]  [α']  οτι  παιδιον  εγεννηθη  η  μί  νς 
εδόθη  ημϊ  κ  εγενετο  το  μετρον  επ  ωμου  αυτού  κ  εκαλεσεν  όνομα  αυτού  θαυ- 

μαστός σύμβουλος  ισχνρος  δννατος  πηρ  ετι  άρχων  ειρήνης  σ'  νεανιας  γαρ  εγεν- νηθη ημιν  νιος  εδόθη  ημιν  κ  εσται  η  παιδεία  επι  τον  ωμου  αντον  κ  κληθησεται 
όνομα  αντον  παραδοξασμος  βονλεντικος  ισχ.  δνν.  πηρ  αιώνος  άρχων  ειρήνης 
θ' ...θανμαστως  βονλενων  ισχ.  δνν.  πηρ  αρχ.  ειρήνης  0™%  |  εγεννηθη]  εγενηθη 
Αζ>*  (εγενν.  ς^ηίδϊροΐϊ)  |  ημιν  χ0]  νμιν  ̂ *  (ημ,  φα(νίά))  |  νωί]+και  Ν  ΑΟΓ  | 
ημιν  2°]  νμιν  {ημ.  Κε·α·  °·*>)  Α  |  οπι  εγενηθη  Γ  |  καλείται  (-τε  Β*Ν*)]  κα- 

λέσει Α  |  μεγάλη  ί\*  (-λ??ί  ̂ είροδίεα)  |  άγγελος]  +  θανμαστος  σνμβονλος·  θς 
Ιΐ6 
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(β)  7  ηξω  γαρ  εϊρηνην  επ\  τους  Άρχοντας  και  ύγείαν  αύτώ.     7 μεγάλη  Β 
η  άρχη  αύτον,  και  της  ειρήνης  αυτόν  ουκ  εστίν  όριον,  επ\  τον 
θρόνον  Δαυειδ  και  την  βασιΧείαν  αυτού,  κατορθώσαί  αυτήν  και 
άντιΧαβεσθαι  εν  κρίματι  και  εν  δικαιοσύνη,  άπο  του  νυν  και  ει$ 
τον  αΐώνα'  6  ζήΧος  Κυρίου  σαβαώθ  ποιήσει  ταύτα. 

(7)  8        8 θάνατον  άπεστειΧεν  Κύριος  επ\  Ιακώβ,  και  ηΧθεν  επί  ΊσραήΧ. 

(δ)  9  9 και  γνώσονται  πάς  ό  λαό?  του  *Έφράιμ  και  οι  καθήμενοι  εν  Σαμα- 
(ο)  ίο  ρε  ία,  εφ'  υβρει  και  υψηλτ}  καρδία  Χεγοντες  10ΐΐΧίνθοι  πεπτώ- 

κασιν,  άΧΧά  δεΐ/τε  Χαξεύσωμεν  λίθους,  και  κόψωμεν  συκαμίνους 

(ίο)  ιι  και  κέδρους,  και  οίκοδομησωμεν  εαυτοΊς  πύργον.     "και  ράξει  ό 
θεος  τους  επ αν ιστάμενους  επί  ορος  Σειών  επ    αυτόν,  και  τους 

(ιι)  ΐ2  εχθρούς   διασκεδάσει,   Ι2Συρίαν   άφ'  ηΧίου    ανατολών    και  τους 
"Έλληνας  αφ*  ηλίου  δυσμών,  τους  κατεσθίοντας  τον  ΙσραηΧ  όλω 
τω  στόματι.     επι  τούτοις  πάσιν  ουκ  άπεστράφη  6  θυμός,  αλλ'  ετι 

(ιζ)  ΐ3  ή  χε\ρ  υψηλή.     Ι3καί  6  λαόί  ουκ  επεστράφη   εως  επΧηγη,  και 
(13)  14  τον  κύριον  ουκ  εζητησαν.  ϊ4Καί  άφεΐΧεν  Κύριος  άπο  ΙσραηΧ 

κεφαλήν  και  ουράν,  μεγαν   και  μικρόν  εν  μια  ήμερα,  πρεσβύ- 
(14)  15  την   και  τους  τά  πρόσωπα  θαυμάζοντας,    αΰτη   η   άρχη,    15  και 
(15)  ι6  προφητην  διδάσκοντα  άνομα,  οϋτος  η  ουρά.     16 και   έσονται  ο'ι 

μακαρίζοντες  τον  Χαόν  τούτον  πΧανώντες,  και  πΧανώσιν  οπως 

(ιό)  17  καταπίνωσιν  αυτούς.     17 δια  τούτο   επ\  τους   νεανίσ-κους  αυτών 

ισχυρός  εξουσιαστής  άρχων  ιρηνης  πηρ  τον  μέλλοντος  αιώνος  ̂ ε·3  +  θαυμ.  &Α(^>Γ 
σνμβ.  ισχ.  εξονσ.  άρχων  ειρ.  πηρ  τ.  μ.  αιώνος  Α  |  αξω  γαρ]  εγω  γαρ  αξω 
ΚΑ(,)Γ  |  άρχοντας]  +  ειρηνην  &α1)Α(3  |  νγειαν]  υγιαν  Β*£\*Α(^)*Γ  υγιειαν 
-β\3^ο.\>  (νγ€ίαν  0*)  7  μεγάλη  η  αρχή  αυτού]  θ'  τω  πληθυνειν  την 
παιδειαν  σ'  επληθυνθη  παιδεία  α'  πολλής  τω  μετρώ  |  η  ο.ρχη]  οχη  η 
(ηαβ  ̂ ε·3)  |  οριον]  θ'σ'  πέρας  α'  τέλος  0™£  \  την  βασ.]  ρΓ  επι  Γ  |  αντιλαβε- 
σθαι]  +  αυτής  £\ε·  (ηΐΓδ  Γ&δ)  Α(^  (θ'  αντιλ.  αυτής  (^ε)  |  εν  δικαιοσύνη  κ.  εν 
κριματι  £νΑ(^)Γ  |  εις  τον  αιώνα]  εως  του  αιώνος  Κ  Γ  α'  εως  αιώνος  |  αιωϊ'α] 
+  χρονον  Α(^  8  θάνατον]  λογον  Κ*  (θαν.  Γ  οι  λοιποί  λογδ  α' 
ρημα  0^8  9  Έφρεμ  Κ  |  καθήμενοι]  ενκαθ.  Κ0ΕιΓ  εγκαθ.  Α^  |  Σαμάρια 

I  €Φ]  €ν  ̂ Γ  I  νψηλη  (υψη  0*)]  ρ  Γ  εν  Γ  10  κοφωμεν]  εκκοφομεν  Κ 
εκκοφωμεν  Α  (-με  Α*  μεν  Α1)  Γ  |  οπι  κέδρους  και  Κ*  (Ιιαο  Ν0·3)  |  κεδρον 
Γ  |  ωκοδομ.  Α  11  επ  αν  ισ  τ  αν  ο  μεν  ους  Κ*  (επανισταμ.  Κς)  Α  +  €7Γΐ  Ιλμ, 
Κ*  (ροδίεα  ναδ)  |  επι]  επ  ΚΑ(^Γ  |  ορούς  Α  \  Σιων  Β'^Α^Γ  |  αυτόν]  αυτούς 
ϋ.*  (-τον  Νε  ροδίεα  Γβνοε  -τους)  Α  \  εχθ ρους]  +  αυτών  &.Α+  Χα'θ'σ'  αυτού 
^Π1ε  12  στοματι]  +  αυτων  ̂   |  πασι  τούτοις  Γ  13  επεστράφη]  απε- 
στραφη  ΚΑ(2Γ  |  τον  κυριον]+ θ'σ'  των  δυνάμεων  (2,η£  |  εζητησαν]  εξεζη- 
τησαν  Κε1)Α(3  14  αφειλεν]  θ'  αφελει         \  μεγαν]  με  Γ650Γ  Κ1  (ΓογΙ 
ρΓΟ  ουραν  δΰΓ  ουρανον  &*)  \  αυτη  η  αρχη]  οι  λοιποί  αυτός  κεφαλή  (,)"1^ 
16  πλανωσιν]  πλα\νεσειν  Κ*  (-νωσιν  Κα  α·  ̂   |  καταπιωσιν  !ί<?Α^Γ  17  νεανι- 

κούς Κ*  (νεανισκ.  Κ1)  |  οπι  αυτών  ι°  Α 

Π7 
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Β  ουκ  ευφρανθήσεται  6  κύριος,  και  τούς  ορφανούς  αυτών  και  τάς 
χήρας  αυτών  ουκ  ελεήσει·  οτι  πάντες  άνομοι  καϊ  πονηροί,  και 
πάν  στόμα  λαλεί  Άδικα.  επι  πάσιν  τούτοις  ουκ  άπεστράφη  6 

θυμός,  αλλ'  έτι  η  χεϊρ  υψηλή.  18  Και  καυθήσεται  ώς  πυρ  ι8  (17) 
η  ανομία,  καϊ  ώς  αγρωστις  ξηρά  βρωθήσεται  υπο   πυρός·  και 
καυθήσεται  εν  τοϊς  δάσεσι  του  δρυμού,  και  συνκαταφάγεται  τα 

κύκλω  τών   βουνών  πάντα"  19διά  θυμον   οργής  Κυρίου   σνγκε-  19  (ι3) 
καυται  ή  γη  ολη,  και  εσται  ό  λαος  ώ$·  υπο  πυρός  κατακεκαυ- 

«!ίΓ  μένος.9*   άνθρωπος  τον  άδελφον  αυτού  ουκ  ελεήσει,  20 αλλά  εκκλινεϊ  2ο  (19) 
εις  τα  δεξιά,  οτι  πεινάσει,  και  φάγεται  εκ  τών  αριστερών,  και 
ου  μη   εμπλησθη   άνθρωπος  εσθων  τάς   σάρκας  του  βραχίονος 

αυτού.    2τ  φάγεται  γαρ  Μανασση  του  'Έφράιμ,  και  Έφράιμ  του  2ΐ  (20) 
Μανασσή,   οτι  άμα  πολιορκήσουσιν  τον   Ίούδαν.     ε'ττι  τούτοις 
πάσιν  ουκ  άπεστράφη  ό  θυμός,  αλλ'  ετί  η  χειρ  υψηλή.  χΟυαι  ι  Χ 
τοϊς  γράφουσιν  πονηρίαν  γράφοντες  γαρ  πονηρίαν  γράφουσιν,  2  ε  κ-  2 
κλίνοντες  κρίσιν  πτωχών,  αρπάζοντες  κρίμα  πενήτων  του  λαου  μου, 
ώστε  είναι  αυτοις  χήραν  εϊς  άρπαγην  και  όρφανον  εις  προνομήν. 

3 και  τ'ι  ποιησουσιν  τή   ήμερα  της  επισκοπής;  ή  γαρ  θλίψις  υμίν  3 
πόρρωθεν  ηξει·  και  προς  τίνα  καταφεύξεσθε  του  βοηθηθήναι;  και 
που  καταλείψετε  την  δόξαν  υμών  4τοΰ  μη  εμπεσεϊν  εις  άπαγωγήν ;  4 
επ\  πάσι  τούτοις  ουκ  άπεστράφη  ή  οργή,  αλλ'  ετι  ή  χειρ  υψηλή. 

50υα\  Άσσυρίοις,  17  ράβδος  του  θυμού  μου  και  17  οργή  εστίν  εν  ταις  $ 
χερσ\ν  αυτών.    6τήν  όργήν  μου  εις  έθνος  ανομον  άποστελώ,  και  τώ  6 

ΚΑ(}Γ       17  ονκ\  Β*  ον\κ  Β^νΜ)  |  κύριος]  θ'ς  ΝΑζ)*  (κύριος  [πιπί]  Γ  |  αυτών 
2°,  3°]  οι  γ'  αυτόν  (^ιη£  |  πασι  ΝΑς>Γ  18  δασεσι  {-σιν  Α)]  δαδεσιν  Γ  | 
συγκαταφαγεται  Β35  Αφ1  19  συνκεκαυτ.  Ν^*^0^,:Γ  συγκανθησεται  Α  | 
κατακεκανμενος]  κατα...  Γ  20  οτι]  οτι  ν        |  ερπλησθη  Ν*  (εμπλ. 
^α.&νίά)  |  €(Τθων]  εσθιων  Κ<=·»(νκϊ)  (πιτδ  εσθων)  εσθω  Α*  (εσθων  Α1)  |  βρα- 
χωϊΌί]  +  του  αδελφού  Α  21  Μα^ασσ-τ;  (Βϊδ)  Α  Μανασσης  ι°  0.\  Ήφρεμ  Ν 
(1)15)  |  πολιορκησουσι  Β?  |  τον]  τοι  Κ*  (τον  ̂ ε·3)  |  πασιν  τούτοις  Κ  πασι  τού- 

τοις <5  |  απεστρα  χιϊ  νίά  Β*  (077  ίη  ιη§  Β3ΐ>)  |  #υμοϊ]  +  *·  οι  γ'  αυτού 
^IΤ1§^  Χ  1  ουαι]  ο  δΐιρ  Γ3.5  Κ1  |  γραφουσι  (ι°)  Β?  2  αρ7τα$Όί'τε5]  ρΓ 
και  ̂ Α<3  (ρΓ  *  οι  καί  ̂ ?  [5\ιρ6Γ50Γ])  |  κρίμα]  κριματα  #0.  (οι  γ'  κρισΖ 
0™%)  |  αυτοις]  αυτούς  Κ  3  ποιησουσι  Β1  \  τη  ήμερα]  ρΓ  εν  Χ^Αί^  |  ττ;* 
€7τισκο7Γ7?ϊ]  οΐΏ  της  Α  |  υμιν]  υμων  Ν*  (υμιν  ̂ -Μνϊά))  φ3  |  πορωθεν  Ν*  (ττορρ. 
Κ0·*3)  |  Βΐδ  50Γ  (ΐη  βη  ρ&§)  και  προς  τινα  καταφευξε  Κ*  (οηι  ι°  Κ?)  |  βοηθηθή- 

ναι] βο,  θ  ι°  δίφ  ΓΗ5  ίν1  4  του  μη.,.απαγωγην]  θ'  του  μη  καμψαι  υπο 
δεσμό  |  ετταγωγην  ΚΑ  |  επι]  ρΓ  και  υποκατω  ανηρημενων  πεσουνται  ΚΑ 
61  (ρΓ  ·*  )  (^"^  |  τούτοις  πασιν  Α(^  |  η  οργη]  ο  θυμός  ΝΑ(^  θ'  ο  θυμός  αυτού 
(οι  ο'  η  οργη)  (2ΙΏ£  5  Ασσυριοις]  οις  5\ιρ  Γ&δ  Κ1  |  η  οργη]  οργής  ̂ Α(^)  |  οίη 
εστίν  Α       6  ατοστελω]  αποστρέψω  Χ*  (-στελω  ̂ ς··3)  αποστέλλω  Α ίϊβ 



ΗΣΑΙΑΣ χ  ι8 

'  εμώ  λαώ  συντάξω  ποιησαι  σκνλα  κα\  προνομην,  και  καταπατείν  τάς  Β 
7  πολ€ΐς  κα\  θεϊναι  αντάς  εϊς  κονιορτόν.   7αντος  δε  ονχ  όντως  ενεθνμηθη, 

καϊ  τη  ψνχη  ονχ  όντως  λελόγισται·  αλλά  άπ αλλάζει  6  νονς  αντον,  και 
8  τον  εθνη  εξολοθρενσαι  ονκ  ολίγα.     8  και  εάν  έίπωσιν  αντω  Σν  μόνος 
9  ει  άρχων,  9 κα\  ερεΐ  Ονκ  ελαβον  την  χωράν  την  επάνω  Βαβνλώνος 
και  Χαλαννη,  ον  ό   πύργος  ωκοδομήθη;   και  ελαβον  Άραβίαν  κα\ 

ίο  Ααμασκον   κα\  Σαμάρειαν   ιο6ν  τρόπον  ταύτας   ελαβον,   και  πάσας 
τάς  αρχάς  λήμψομαι.  ολολύξατε,  τά  γλυπτά  εν  Ίερονσαλήμ  και 

ιι  εν  Σαμάρεια."    11 6ν   τρόπον   γάρ   (ποίησα  Σαμάρεια  και  τοις  χειρο- 
ποιητοις  αντης,  όντως  ποιήσω  και  Ίερονσαλήμ  και  τοις  ειδώλου 

ΐ2  αντης.        12 Και  εσται  οταν  σνντελεση  Κνριος  πάντα  ποιών  εν  τώ  ορει 
Σειών  και  Ίερονσαλήμ,  επάξει  επΧτον  νονν  ̂ τον  μεγαν,  επΧτον  άρχοντα  §  Γ 

13  τών  Άσσνρίων,  και  επΧ  το  νψος  της  δόξης  τών  οφθαλμών  αντον.  Τ3εΐπεν 
γάρ  Έι>  τη  Ισχύι  ποιήσω,  και  εν  τη  σοφία  της  συνέσεως  άφελώ  ορια 

ΐ4  εθνών,  και  την  ίσχύν  αυτών  προνομενσω'  Η και  σείσω  πόλεις  κατοι- 
κουμενας,  και  την  οίκουμενην  ολην  καταλημ^τομαι  τη  χειρΧ  ώς  νοσσιάν, 
καϊ  ώς  καταλελιμμενα  ώά  άρώ'  και  ουκ  εστίν  6ς  ΰιαφεύξεταί  με  η 

ΐ5  άντείπη  μοι.     15 μη  δοξασθήσεται  άξίνη  άνευ  τον  κόπτοντος  εν  αντί}; 
η  νψωθήσεται  πρίων  ανευ  του  ελκοντος  αντόν ;  ώς  αν  τις  αρη  ράβδον 

ι6  η  ξύλον,  και  ονχ  όντως;  16 αλλά  άποστελεΐ  Κνριος  σαβαώθ  εις  την 
σην  τιμήν  άτιμίαν,  και  είς  την  σήν  δόξαν  πνρ  καιόμενον  κανθησεταΐ' 

τη  17  και  εσται  το  φώς  τον  Ίσραηλ  εις  πνρ,  και  αγιάσει  αντον  εν  πνρ\ 
ι8  καιομενω,    και  φάγεται  ώσεϊ  χόρτον  την  ϋλην.     ι8τη  ήμερα  εκείνη 

6  ποιησαι]  ρν  του  ΚΑ<3*  (ρΓ  ·*·  α'θ'  του  (>)  |  τας  πόλεις]  τας,  ί  ι°  δΐιρ  ταδ  ΝΑί^Γ 
Κ1  |  πολις  Κ*  ζ)*  (-λεΐ5  Κ^Ο»*)  7  λελόγισται]  λελογεισθαι  Ν*  (-γεΐ£τται 
Κ0·*» α1>)  |  οπι  και  του  Κ  \  εξολεθρ.  έθνη  Α(^)  |  ονκ  ολίγα]  α'  ουκ  ολίγων  θ'σ' 
ομοίως  τοις  ο'  0™%  9  ερει]  ρΓ  ουκ  0™8  |  ωκο\μηθη  (δϊο)  Χ  |  Αραβειαν 
Α  |  Σαμαριαν  (-ρειαν  ζ)3)  10  ον  τρόπον ..  .λημψομαι]  θ'  καθαπερ 
ευρεν  η  χειρ  μου  εις  βασιλείας  του  ειδώλου  0™%  |  ελαβον]  +  εν  τη  χειρι  (χιρι 
Ν*  χει/31  Ν05)  μου  ΚΑ  |  αρχάς]  χωράς  ΝΑζ)*  (αρχ.  ̂ IΤ1&)  |  ληψομαι  Β15^  | 
"Σαμάρια  (-ρεια  ̂ α):  ίΐεπι  II  11  αυτής  ι°]  αυτοις  Α  \  και  2°]  +  εν 
#  εν  (±   |  οπι  και  τοις  ειδωλοις  αυτής      (ηαβ  0™ε)  12  παν  Κ*  (πάντα 
Κ0)  |  Σιων  Β^ΚΑ(2  |  Ιερουσαλήμ]  ρΓ  εν  Α(^  |  επαξει]  +  κς  ςΧ}  |  οιώ  ε7τι  2° 
ΚΑΡΓ  |  αυτού]  αυτών  Ν*  (-του  €·1))  13  ειττε  Β?  |  οπι  εν  ι°,  2°  ΝΑ(^Γ  | 
τη  σοφία  της  συν.]  τησυνεσεως  της  σοφίας  Α  14  πολις  ̂ *  (-λευ  (^3)  | 
καταληψ.  |  χειρι]  +  μου  Α  +  π'  μου  (^"^  |  νοσσειαν  \  καταλελειμμ. 
~Β*ϊ>0*  |  αρων  Κ*  |  με]  μοι  Α  |  μοι]+·*'  θ'  κ  ανοιγώ  στόμα  κ  στρονθιζων 
ί^)"^  15  αυτόν]  [αυ]την  Γ  |  ως  αν]  ωσαύτως  εαν  ΚΑ(^)Γ  16  απο- 
στελει]  αποστιλη  Κ*  (-στειλη  Κ0*^)  \  κεομενον  Β*  Κ*  (καιομ.  Β3^0·1·) 
17  ευ]  ως  Α  \  αυτόν]  αυτο  Α  |  κεομενω  Β*  (καιομ.  Βηΐ5)  καιομενη  Κ*  (-νω 
Κ?)  |  χόρτος  Χ 
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Β  άποσβεσθησεται  τά  ορη  και  οι  βοννο\  και  οι  δρυμοί,  και  καταφάγεται 
άπο  ψυχη?   εως   σαρκών    κα\  εσται  6  φεύγων  ώς  δ  φεύγων  άπο 

φΧογδς    καιομενης·    19  και    οι    καταΧειφθεντες    απ'    αυτών    έσονται  19 
αριθμός,  και  παώίον  γράψει  αυτοί/ς. .  ^Και  εσται  εν  τη  ήμερα  20 
εκείνη  ουκετι  π  ροστεθησεται  το  καταΧειφθεν  Ισραήλ,  και  οι  σωθεντες 
του  Ίακώ/3  ουκετι  μη  πεποιθότες  ώσιν  επ\  τους  άδικήσαντας  αυτούς, 
αλλά  έσονται   πεποιθότες  επ\  τον  θεον  τον   άγιον   του  Ισραήλ  τη 

άΧηθεία.    21  καϊ  εσται  το  καταΧειφθεν  του  Ιακώβ  επ\  θεον  Ισχύοντα.  2ΐ 
22 και   εάν   γενηται  ό  Χαδς  ΊσραηΧ   ώς  η  άμμος  της  θαλάσσης,  τό  22 
κατάΧιμμα  αυτών   σωθησεταΐ'   Χόγον   συντεΧών   και   συντέμνων  εν 
δικαιοσύνη,  23 οτι  Χόγον  συντετμημενον  ποιήσει  Κύριος  εν  τη  οικουμένη  23 
όΧη.  24Διά  τούτο  τάδε  Χεγει  Κύριος  σαβαώθ  Μη  φοβοϋ,  δ  Χαός  24 

^  γ  μου,  οι  κατοικούντες^  εν  Σειών,  άπο  *  Ασσυρίων,  οτι  εν  ράβδω  πατάξει 
σε"  πΧηγην  γαρ  επάγω  επ\  σε,  του  Ιδεϊν  δδδν  Αιγύπτου.    25  έτι  γαρ  25 
μικρόν  καϊ  παύσεται  η  όργη,  ό  δε  θυμός  μου  επ\  την  βουΧην  αυτών 

26 και  εγερεί  δ  θεδς  επ*  αυτούς  κατά  την  πΧηγην  Μαδιάα  εν  τόπω  26 
θΧίψεως,  και  ό  θυμδς  αυτού  τη  όδω  τη  κατά  θάΧασσαν,  είς  την  δδδν 

την  κατ  Α'ίγυπτον.     27  και  εσται  εν  τη  ήμερα  εκείνη  άφαιρεθησεται  27 
ό  ζυγδς  αυτού  άπο  τού  ώμου  σου,  και  δ  φόβος  αυτού  άπο  σού,  και 

καταφθαρησεται  δ  ζυγδς  άπο  τών  ώμων  υμών.    ζ8ήζει  γάρ  εϊς  την  28 
πόΧιν    Άγγαι,    29 και    παρεΧεύσεται   είς    Μαγεδώ,    και   εν   Μαχμάς  29 
θησει    τά    σκεύη   αύτού'    και   παρεΧεύσεται   φάραγγα   και  ήξει  είς 

£*Αζ)Γ       18  αποσβεθ.  Κ  |  οι  βουνοι]  οι  δρυμοί  Α  αι  β.  Γ  |  δρυμοί]  δροιμοι  0.* 
(δρυμ.  ̂ ε·3.  ε·ϊ>)  βουνοι  Α  \  φευγων  2°]  φυων  ηί  νΐά  ̂ *  ηιοχ  φευων  {φευγων 
19  αριθμώ       |  και  2°]  δΐιρ  κα  Γαδ  αΐίη  (δίςη  ιιί  νίά)  &?  |  παίδων]  σ'  παιδω 
θ'  παίδαρων  α'  παις  (^"^  20  εσται  Βϊδ  δΟΓ  Β  |  οπι  εν  Γ  |  Ισραήλ  ι°] 
ρΓ  του  Κε·3Γ  |  πεποιθότες]  πεποιτες  Κ*  -θοτες  Κ&*  |  αλλ  ΚΑ(^  21  θεον] 
λαον  Γ  22  ο  λαοϊ]  +  (θ')  σου  |  καταλειμμα  ΒΆίΆ(±Ά  \  οπι  αυτών 
Α^*  (ηαΐ>  ί^"^)  |   λογον]  +  γαρ  ΚΑζ>Γ  23  συντετετμημενον  Α  | 
Κυρως]  ο  θς  ̂ Α(^Γ  οι  γ'  '%·  κς  τώ  δυναμεω  α'  (ηί  νΐά)  στρατιω  θ'σ'  ομοίως 
τοις  ο'  (<)ιη£  24  Κύριος]  +  ο  θς  Κ*  (κΐ  δίηε  ο  θς  ιιί  νϊά  Κ0·13  κς  κς  ϋ.^0) 
ΑΓ  οι  γ'  *·  κ?  ς)ηιδ  |  Σιων  Β^ΚΑί^Γ  |  οπι  εν  2°  0*  (ΙίςΛ  εν  ζ)11^)  |  ττλτρ 
Κ*  (ττληγην  Κ0·1*)   \   επάγω]  ρΓ  εγω  επαξω  ̂ *  (α'  αρει  ̂ 'σ'  επαρει 
^Iη^)  25  τ;  ορ7>?]  οπι  ?7  Κ*  (δίχροΓδΟΓ  ̂ Μνίά))  26  εγερει]  επε- 
7ερει  ̂ ίΑ^:^  επεγειρει  ̂ *  ]  ο  0εο$  ε7Γ  αυτουϊ]  αυτούς  ο  θ$  Κ*  ε7Γ  αυτ.  ο 
θς  ί<^·3^  |  ο  0εο$]  7Γ17ΓΙ  ̂ '  των  δυναμεω  (^)Π1£  |  Μαδια/ι.]  ρ*  την  Ο. Α  \ 
Έγυπτον  Κ*  (Αιγ.  ̂ ε·3·0·13}  27  ̂ 70?  ι0]  φόβος  ̂ <Α^  |  οπι  του  ωμου 
^^Α^  |  0ο^3ο?]  ̂ 705  ̂ Α  |  σου  2°]  ρΓ  του  ωμου  ̂ Α(^  |  καταφθαρησεται]  καταρ 
ίηοερ  ̂ *  καταφθ.  {^1?£:·  |  καταφθ.  ο  ̂ 705]  θ'  διαφθαρησεται  κλοως  ̂ Iη&  | 
ζυγός  2°]  +  αυτώ  (ω  δίαρ  ταδ  ίί1)  ̂   |  των  ωμων  υμων]  ων  ωμιον  υ  δυρ  ταδ  Ν1 
29  Μα7εδω]  Μακεδω  Ν*  (Μα7·  ̂ ε·3-015)  Μαγεδδω  Α  θ'  Μαγεδων  α'σ'  κ  το 
ζβραικον  Μαγρώ  ̂ 1η2  |  Μαχαα  ̂ *  (-μας  ίν0)  |  αυτού]  αυτωϊ'  ̂ *(-του  ̂ ς·3>  ε·13) 
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3ο  Άγγαι,  φόβος  λήμψεται  'ΐ?αμά  πόλιν  Σαούλ,     φεύξεται  3°ή  θυγάτηρ  Β 
3ΐ  Ταλείμ,  επακούσεται  εν  Σά,  επακούσεται  Ιν  Άναθώθ·  31  και  εξεστη 
32  Μαδεβηνά  και  οι  κατοικούντες  Τιββείρ.  32  παρακαλείτε  σήμερον  εν 

όδω  τον  μεϊναι,  ττ/  χειρί  παρακαλείτε  το  ορος  την  θυγατέρα  Σειών, 
33  <αί  οι  βουνόί  οί  εν  Ιερουσαλήμ.  33ίδού  6  δεσπότης  Κύριος  σαβαώθ 

συνταράσσει  τούς  ένδοξους  μετά  ισχύος,    καί  οι   υψηλοί  τι]  ύβρει 
34  συντριβήσονται,  καί  οι  υψηλοί  ταπεινωθήσονται,  34  και  πεσούνται 

υψηλοί  μαχαίρα,  ό  δε  Αίβανος  συν  τοΊς  ύψηλοίς  πεσείται. 

XI    ι        τΚαϊ  εξελεύσεται  ράβδος  εκ  της  ρίζης  \εσσα'ι,  και  άνθος  εκ  της 
2  ρίζης  άναβήσεται.  2 και  άναπαύσεται  επ'  αυτόν  πνεύμα  τού  θεού, 
πνεύμα  σοφίας  και  συνέσεως,  πνεύμα  βουλής  και  ισχύος,  πνεύμα 

3  γνώσεως  και  ευσέβειας·  3εμπλησει  αυτόν  πνεύμα  φόβου  θεού.  ου 
4  κατά  την  δόξαν  κρίνει,  ουδε  κατά  την  λαλιάν  ελέγξει,  4 αλλά  κρίνει 
ταπεινω  κρίσιν,  και  ελέγξει  τους  ταπεινούς  της  γης,  και  πατάξει 
γην   τω  λόγω  τού   στόματος   αυτού,  και  εν   πνεύματι   διά  χειλεων 

5  άνελεΐ  άσεβη·   5καί  εσται  δικαιοσύνη  εζωσμενος  την  όσφύν  αυτού, 
6  και  αλήθεια  εΐλημενος  τάς  πλευράς.  6 και  συνβοσκηθήσεται  λύ- 

κος μετά  άρνός,  και  πάρδαλις  συν  άναπαύσεται  ερίφω,  και  μοσχά- 
ριον  και  ταύρος  και  λεων  άμα  βοσκηθήσονται,   και  παιδίον  μικρόν 

7  αξει   αυτούς·    7  και  βούς   και    αρκος  άμα   βοσκηθήσονται,    και  άμα 
8  τά  παιδία  αυτών  έσονται,  και  λεων  ως  βούς  φάγονται  άχυρα·  8 και 
παιδίον   νήπιον   επί  τρωγλών  ασπίδων,    και    επί   κοίτην  εκγόνων 

29  Αγγαι  (-γε       -γαι         ε·ϊ')]  α'  ανλιστηριον  σ'  ανλισμος  θ'  κατάλυμα  &Α(} 
ομοίως  οι  γ'  <3ηιε  |  ληψεται  #,*ΐοη(}  30  η  θυγατηρ]  ρΓ  ·*■  χρεμετισον 
φωνην  σου  (2,η£  |  Γαλειμ]  Ταλειμ,  (Γαλ.  Γαλλειμ,  Α(<)  |  οπί  επακούσεται 
εν  Σα  &  |  εν  Σα]  Ααισα  :  θ'  Αευ  σ'  Ααις  α'  κ  το  εβραικον  ομοίως  τοις  ο' 
0™Ζ  31  οπί  και  ι°  ΝΑ(^  |  και  2°]  κα  δΐιρ  ταδ  Β1ΓθΓ(;  32  πακαλειται 
(ΐ°)  Κ*  {παρακ.  Κ?)  |  οδω]  ρΓ  τη  Α  |  Σιων  Β^Α(±  33  ιδου]  +  δη  Κ  +  γαρ 
Α(^  |  συνταράξει  Κ  συντάσσει  (^*  (συνταρ.  ̂ α)  |  οι  υψηλοί... συντριβήσονται] 
α'σ'  οι  μετέωροι  ταπεινωθήσονται  θ'  ομοίως  τοις  ο'  (,)ηι£  |  οι  υψηλοί  ταπει- 

νωθήσονται] οπί  οι  νψ.  ταπειν.  οι  υψηλοί  Α  34  οπί  και  πεσ.  υψ.  Α  I 
υι/^λοι]  ρΓ  οι  Ν()  XI  1  Ιεσαι  Ν  2  α^απαι/σεται]  επαναπαυσ.  Κ  \  τον 
θεον]  οπί  του  Ο*  (ηαϋ  (^δ)  |  ευσέβειας  (-βιας  ς\)  3  εμπλησει]  ρτ  κς  ̂ Iη& 
και  ενπλησι  ̂   |  θεου]  πιπι  (^"^ίϊ  4  ελεγ£ει]  α'θ'σ'  +  ε»>  ενθυτητι  |  τοι/5 
τα7τεΐίΌυ5  ττ/5  γης]  τους  ένδοξους  τ.  γ.  £\(^)1??ι?  α'  τοι*  πραεσι  της  γης  σ'  πτωχούς 
γης  θ'  ομοίως  τοις  ο'  (^)ιη£  |  πνευματι]  ρΓ  τω  Κ  |  ασεβην  (-/3?7  τεροδ  ̂ε·1)) 
5  Ο  πι  αυτοί»  Ο*  (Ηα1:>  αυτού  (^&(π>8))  |  αληθια  ̂   |  ειλημμενος  ΚΑ  6  συμ- 
βοσκηθησεται  Β1^  \  περδαλις  Β*  (παρδ.  Βα)  7  /3οι>5  (ι0)... έσονται]  α' 
δαμαλις  κ  αρκος  νεμεθησονται  ομ[ου]  κατακλιθησδται  (οογγ  -κλειθ.)  παίδια  αυ- 

τών θ'  βους  κ  αρκος  βοσκηθήσονται  ομοθυμαδόν  κατακλιθησονται  (οογγ  -κλειθ.) 
τα  παίδια  αυτώ  0^*8  I  έσονται]  βοσκηθήσονται  Λ  |  ως]  και  £νΑ(2  |  βους  2°] 
α'  βουκολιο  θ'  ομοίως  τοις  ο'  0^$  |  ̂άγονται]  ρΓ  αμα  Α(^)  8  τρωγλην ΚΑ<3 
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Β  ασπίδων  την  χείρα  επιβάλει.    9  και  ου  μη  κακοποιησουσιν  ούδε  μη  9 
δύνωνται  άπολέσαι  ούδενα  επ\  το  ορος  το  άγιόν  μου,  οτι  ενεπλησθη 
η  σύμπασα  τον  γνώναι  τον   κύριον,  ως  ΰδωρ   πολύ  κατακαλύψαι 

θάλασσας.     τοκα\  εσται  εν  τη    ήμερα   εκείνη   η    ρίζα   τον  Ίεσσαί  ίο 
και  ό  άνιστάμενος   αρχειν   εθνών,   έπ'  αυτω  εθνη   ελπιουσιν.  και 
εσται  η  άνάπαυσις  αυτού  τιμή.  "Και  εσται  τη  ήμερα  εκείνη  ιι 
προσθησει  ό  κύριος  τον  δεϊξαι  την  χεϊρα  αντον  τον  ζηλώσαι  το  κατα- 
Χειφθεν  ίιπόΧοιπον  τον  λαού,  δ  αν  καταλειφθη  ύπο  των  Άσσυρίων 
καϊ  άπο  Αιγύπτου  και  άπο  Βαβυλωνίας  και  Αιθιοπίας  και  άπο  Αϊλαμει- 
τών  και  άπο  ηλίου  άνατοΧων  και  εξ  Αραβίας.     12 καϊ  άρει  σημεΐον  εϊς  ία 
τα  εθνη,  και  συνάξει  τούς  άπολομενους  Ισραήλ,  και  τους  διεσπαρ- 

μένους Ιούδα  συνάξει  εκ  των  τεσσάρων  πτερύγων  της  γης.     13  και  13 
άφαιρεθήσεται  ό  ζήΧος  'Έφράιμ,  και  οι  εχθροί  Ίουδα  άποΧοΰνται· 
Έφράι/χ  ού  ζηΧώσει  Ίούδαν,  και  Ιούδας  ου  θλίψει  'Έφράιμ.     14 και  14 
πετασθήσονται  εν   πΧοίοις  άΧΧοφυΧων    θάΧασσαν   άμα  προνομεύ- 

σουσιν  και  τούς  αφ'  ηλίου  άνατοΧων  και  Ίδουμαίαν,  και  επι  Μωάβ 
πρώτον  τάς  χείρας  επιβαλούσιν,  οι  δε  νίοι  Άμμων  πρώτοι  ύπακού- 
σονται.    15  και  ερημώσει  Κύριος  την  ΘάΧασσαν  Αιγύπτου,  και  επιβαλεΊ  ι$ 
την  χείρα  αυτού  επ\  τον  ποταμόν  πνευματι  βιαίω,  και  πατάξει  επτά 

§τφάραγγας  ώστε  διαπορευεσθαι  αυτόν   εν   ύποδήμασιν   §ι6καί  εσται  ι6 
διοδοϊ  τώ  καταλειφθεντι  μου  Χαω  εν  Αιγύπτω,  και  εσται  τω  Ισραήλ 

ώς  η  ήμερα  οτε  εξηΧθεν  εκ  γης  Αιγύπτου.  ΓΚαι  ερεϊς  εν  τη  ι  XII 
ήμερα  εκείνη  ΈύΧογώ  σε,  Κύριε,  διότι  ώργίσθης  μοι,  και  άπέστρεψας 

τον  θυμόν  σου  και  ήλεησάς  με.   2  ιδού  ό  θεός  μου  σωτήρ  μου,  πεποιθώς  τ. 
εσομαι  επ'  αύτώ,  και  ού  φοβηθησομαι·  διότι  η  δόξα  μου  και  η  α'ίνεσίς 
μου  Κύριος,   και  εγενετό  μοι   εϊς  σωτηρίαν.     3 και  άντλήσετε  ύδωρ  3 

**Ας)Γ  9  κακοποιησωσιν  Α^;ι  [  ονδε]  ονδ  ου  Α  10  εθνω  (δϊο)  Α  11  τη  ημ. 
εκείνη]  ρΓ  εν  Α(^  |  ο  κύριος]  οπι  ο  ΚΑ(^)  |  υπολοιπον]  υπολιπον  Χ*  (-λοΐ7Γ.  ̂ ε·3)  | 
νπο]  οπι  Ν*(η&0  Ν1^))  αττο  Ν0·13  νί(1Ας)  |  οπι  απο  2°  Α(±  \  Αιθιοπίας  {Εθ.  Ν)] 
ρΓ  αχο  ̂   |  Έλαμειτων  ̂   ΑιΧαμιτ.  Α  Ελαμιτ.  |  Αραβειας  ̂ Α  12  Ιούδα] 
ρΓ  του  Κζ)  13  ̂ λοϊ]  ζνγος  Α  I  Ήφρεμ  Κ  16Γ  |  ϊονδαν]  ρΓ  τον  ̂ Iηε 
14  προνομευουσιν  Κ*  (-σονσιν        |  Ιδουμαιαν  (-μεαν  επιβαλούσιν]  α' 
Ιδονμαια  κ  Μωα/3  αποστολή  χειρός  αυτών  θ'  Ιδουμαια  κ  Μ.  έκσταση  χ.  αυτ.  σ' 
Εδωμ.  κ  Μ.  εκστ.  χ.  αυτ.  Ο"1^  \  επιβαλουσιν  τας  χείρας  ̂   15  χειραν  Κ* 
16  δίοδος]  οδοϊ  Α  |  εξηλθον  £<*  (-θεν  ς\€·Ά  ροδίεα  τενοο  -θον)  XII  1  ει/- 
λογω  σε]  ευλογήσω  σε  Ν^Αί^Γ  α'σ'θ'  εξομολογησομαι  σοι  0™8  |  διότι]  οτι 
Γ  |  μοι]  +  εις  σωτηρίαν  Κ*  (ΐπιρίΌΟ  Χ0·3»  ε·13)  2  μου  (ι°) . .  .αντω]  ρΓ  ουείοδ 
Βα  (ποη  ίηδΐ;  Β13)  |  μου  σηρ  μου  5υρ  Γ&5  Α3-  (ονα  μου  ι°  Α*νίθ)  |  μου  2°]  +  κς 

|  πεποιθως  εσομαι]  θ'  ελπιω  ̂ Π1ε  |  ε7τ]  εν  Α  |  αυτω]  +  σωθησομαι  εν  αυτω 
1βζ\>  (πιζ)    και  σωθησομαι  (-με  Χ*  -μαι  ει>  αιτώ  |  Κύριος]  ρν  πάντες 
·£·  Ια  ̂ Iηε  3  αντλησεται  ΒΝΑζ)*(-τε  ̂ 3)  αντλισατε  Γ 
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4  μ€Τ    ευφροσύνης  εκ  τών  πηγών  τον  σωτηρίου.     4  και   ερεϊς  εν   τη  Β 
ήμερα  εκείνη  Υμνείτε  Κύριον,  βοάτε  το  όνομα  αυτοί),  αναγγείλατε  εν 
τοΊς  εθνεσιν   τα  ένδοξα  αυτού·   μιμνήσκεσθε  οτι  ύψώθη  το  όνομα 

5  αυτού,    $  υμνήσατε  το  όνομα  Κυρίου,  οτι  υψηλά  εποίησεν  αναγγείλατε 
6  ταϋτα  εν  πάση  τη  γη.  6άγαλλιάσθε  και  εύφραίνεσθε,  οϊ  κατοικούντες 
Σειών,  οτι  ύψώθη  ό  άγιος  του  Ισραήλ  εν  μεσω  αυτής. 

XIII    ϊ  τ"Ορασις  ην  εϊδεν  Ήσα/θ5  νίδς  Άμύ$  κατά,  Βαβυλώνος. 
2  2,Ε7γ'  ορούς  πεδινού  άρατε  σημείον,  νιώσατε  την  φωνήν  αύτόΐς, 
3  παρακαλείτε  τη  χεψί'  ανοίξατε,  οι  άρχοντες.  3ε'γώ  συντάσσω,  και 
εγώ,  αύτούς·  γίγαντες  έρχονται  πληρώσαι  τον  θυμόν  μου  χαίροντες 

4  άμα  και  υβρίζοντες.  Αφωνή  εθνών  πολλών  επί  τών  ορέων,  όμοια 
εθνών   πολλών,   φωνή  βασιλέων   και  εθνών   συνηγμενων.  Κύριος 

5  σαβαώθ  εντεταλται  εθνει  όπλομάχω  5ερχεσθαι  εκ  γης  πόρρωθεν 

α7τ'  άκρου  θεμελίου  του  ουρανού,  Κύριος  κα\  οι  οπλομάχοι  αυτού, 
6  καταφθείραι  πάσαν  τήν  οίκουμενην.    66λολύζετε'  εγγύς  γαρ  ήμερα 
7  Κυρίου,  και  συντριβή  πάρα.  του  θεοϋ  ήζει.    7  δια  τούτο  πάσα  χε\ρ 
8  εκλυθήσεται,  και  πάσα  ψυχή  άνθρωπου  δειλιάσει·  8ταραχθήσονται 
οι  πρέσβεις,  και  ώδϊνες  αύτούς  εξουσιν  ως  γυναικός  τικτούσης'  κα\ 
συμφοράσουσιν   έτερος  προς  τον   έτερον^  και  εκστήσονται,    και   το  1ί  Γ 

3  πληγών  (±*  (πηγ.  Ο11^)      4  αυτόν  3°]  κϋ  V      5  εποιηε  Κ*  (εποιησεν  Ν0·3)  ΝΑς>Γ 
6  αγαλλιασασθαι  Ν*  αγαλλιασθαι  ̂ ·»(νϊφ  |  Σειων  (Σιων  Β^ΑΓ)]  ρΓ  εν  ΚΑΓ  | 
αυτής]  σου  ΝΑζ)*  (αντης  ̂ Π1δ)  Γ          XIII  1  ειδεν]  ιδεν  ̂   2  αυ- 
τοις]  εαυτού  ̂ ε-Μνκΐ)  (ροδίεα  γπγ5  αυτ.)  Α  εαντω  (^)Γ  (ηίδί  ροΐίιΐδ  [αν]των  Γ) 
οι  γ'  αυτοις  0™%  +  μη  φοβεισθε  \\  (-σθαι)  Α(^)Γν'ά  (μη   0ε)  |  παρακα- 

λείτε] παρακαλισθαι  £\*  (-λειται  ̂ ε·ΐ3)  θ'  αφορίσατε  [α']  εξαρατε  0™%  |  τη 
χειρι]  τη  ψυχη  Α  θ'  χειρι  [α']  χείρα  |  ανοίξατε  οι  άρχοντες]  [α']  κ  εισελ- 
θετωσαν  ανοίγματα  εκουσιαζομενώ  0™Ζ  3  εγω  συντάσσω... υβρίζοντες] 
[α']  εγω  ενετειλαμην  τοις  ηγιασμενοις  μου  κ  γε  εκαλεσα  δυνατούς  μου  τω  θνμω 
μου  αγανριωμενους  υπερφανειας  μου  (σ' ...εν  τω  δοξασμω  μου)  (^)ηι£  |  σνντασω 
&ν*  (-τάσσω  ̂ ε  α)  |  και  εγω  αυτούς]  και  εγω  αγω  αντονς'  ηγιασμενοι  (ηγειασμ. 

εισι  (-σιν  και  εγω  αγω  αντονς'  Β?Π1£&\(2  και  εγω  αυτούς  ηγ.  εισιν  και 
ε.  α.  αυτούς  (-του  Α*  -τους  Α*)  Α  εγω  αγω  αυτ.  ηγ.  εισιν  και  ε.  α.  αυτούς  Γ  | 
χαίροντες... υβρίζοντες]  σ'  χαίροντας  τη  υβρει  μου  0™%  |  υβρίζοντες]  ρΓ  οι  ΓίθΓΐ 
(οι\βριζ.)  4  οπι  ε7τι  των  ορέων  ...πολλών  £\*  (1ιαΙ>  εχι  των  ορέων  ς\Λ 
ίΐαΐ>  επι... πολλών  δίε·η·  ε·ι>)  |  βασιλέων  (βασι\ων  Ν)]  οι  γ'  βασιλείων  0™%  | 
συνηγμωνων  £\*  (-μένων  ίν0·13)  5  ερχεσθαι]  έρχεσθε  και  (^*  (ΐΐϊΐρΐΌΐ)  και 
(^?)  |  θεμέλιου  του  5ΐφ  ταδ  εί:  ίη  ιτΐ£  Αα?  (οηα  θεμ.  Α*νίά)  |  Κύριος]  σ'  κς  κς 
(^ιηίϊ  |  οι  οπλομάχοι  (οι\πλομαχοι  οι  οπλομ.  Η°·Ά)]  σ'  σκευή  οργής  0™%  | 
καταφθείραι]  ρΓ  του  ί>ίς·α  (ίηιρΓοΙ)  ̂ ε·β(ν'Φ)  Α(^)  |  πασαν  την  οίκουμενην]  την 
οικ.  όλην  ΚΑ^Γ  6  ήμερα]  ρΐ"  η  ΧΑΓ(^  7  7τασα  χειρ]  πασαι 
χείρες  Α  8  ταραχθησονται]  ρΓ  και  ΚΑί^Γ  |  συμφοράσουσιν  (συνφ.  ̂ )]  οι 
γ'  ωδινησουσιν  (2ηι£ 
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Β  πρόσωπον  αυτών  ώς  φλοζ  μεταβαλούσιν.     9  ιδού  γάρ  ημέρα  Κυρίου  9 
έρχεται  ανίατος  θυμού  καϊ  οργής,  θείναι  την  οικουμένην  ερημον  και 

τους  αμαρτωλούς  άπολέσαι  εξ  αυτής.     10οΊ  γαρ  αστέρες  του  ουρανού  ίο 
και  6  Ώρείων  και  πάς  ό  κόσμος  του  ούρανοΰ  το  φως  ου  δώσουσιν,  και 
σκοτισθησεται  του  ηλίου  ανατέλλοντος,  και  η  σελήνη  ου  δώσει  το  φως 

αυτής.     11  και  έντελούμαι  τϊ)  οικουμένη  ολτ)  κακά,  και  τοις  άσεβέσιν  ιι 
τάς  αμαρτίας  αυτών    και  άπολώ  ύβριν   ανόμων,  και  ΰβριν  υπερή- 

φανων ταπεινώσω.     12  και  έσονται  ο'ι  καταλελιμμένοι  έντιμοι  μάλλον  12 
η  το  χρυσίον  το  απυρον,  και  άνθρωπος  μάλλον  έντιμος  εσται  η  ό 

λίθος  ό  εν  Σουφείρ.     Ι3ό  γαρ  ουρανός  θυμωθησεται,  και  η  γη  σει-  13 
σθησεται  εκ  τών  θεμελίων  αυτής,  διά  θυμον  οργής  Κυρίου  σαβαώθ, 

ττ/  ημέρα  τ}  αν  έπέλθη  ό  θυμός  αύτοΰ.      14  και  έσονται  οι   καταλε-  14 
λιμμένοι  ώς  δορκάδιον  φεΰγον  και  ώ?  πρόβατον  πλανώμενον,  και 
ουκ  εσται  ό  συνάγων,  ώστε  ανθρωπον  εις  τον  λαον  αυτού  άποστρα- 

φηναι'  και  άνθρωπος  εις  την  χώραν  εαυτού  διώξεται.    15ος  γαρ  άν  άλω  15 
ηττηθησεται,  και  οΊτινες  συνηγμένοι  εισ\ν  μαχαίρα  πεσούνται.     16  και  ι6 
τά  τέκνα  αυτών  ραξουσιν  ενώπιον  αυτών,  και  τάς  οικίας  αυτών  προνο- 
μεύσουσιν,  και  τάς  γυναίκας  αυτών  εξονσιν.     17  ιδού  έπεγείρω  ύμϊν  \η 
τους  Μηδους,  οι  ου  λογίζονται  άργύριον  ουδέ  χρυσίου  χρείαν  εχουσιν. 

τ8τοξεύματα  νεανίσκων  συντρίψουσιν,  και  τά  τέκνα  υμών  ου  μη  έλεη-  ιδ 
σωσιν,  ουδέ  έπ\  τοΊς  τέκνοις  σου  φείσονται  οι  οφθαλμοί  αυτών.     Ι9και  19 

Γ  εσται  Βαβυλών,  η   καλείται  ένδοξος  άπο  βασιλέως  Χαλδαιωι/,  §δν 
τρόπον  κατέστρεψεν  ό  θεάς  Σόδομα  και  Τόμορρα·  20 ού  κατοικηθησεται  2ο 
6ΐϊ  τον   αιώνα  χρόνον,  ουδέ  μη  είσέλθωσιν  εϊς  αυτήν  διά  πολλών 

>Γ       9  ήμερα]  ρχ  η         |  ανίατος  έρχεται  ̂ Α(^  |  θυμού  και  οργής)  θ'  μηνιδος  κ 
οργής  κ  θνμου  (^)ηι£  |  οικουμένην]  +  ολψ  10  ο  Ωρειων]  ο  Ωριων  Β5^ς·3Α<^) 
Ωριον  |  κόσμος]  οίκος  Κ*  (κοσμ.  Κε·3)  |  φως  ΐ°]+-5£  αυτώ  Ο™^  \  του 
ήλιου  ανατέλλοντος]  σ'θ'  ο  ήλιος  εν  τη  εξοδω  αυτού  0™%  11  ασεβεσι  Α(^) 
12  καταλελειμμ.  Β^1^^α?  |  άνθρωπος]  ρτ  ο  ΝΑ<3  |  ο  λι0θϊ]  οπί  ο  Κ*  (ηίΛ 
£\α·3)  |  εν]  εκ  ̂ Α<5  13  ουρανός  θυμωθησεται]  α'  ουρανούς  κλονησω  σ'  τον 
ουρανό  ταράξω  θ'  ουρζνον  θυμώσω  Ο111^  |  οπί  οργής  (ηα.13  (^)ιη£)  |  αν]  εαν 
ΐΚ  14  καταλελειμμ.  Β13^1*3)  (^)3?  |  φευγον]  φευοντα  ̂ *  (φευγον  Καβ·  ς,ι>)  | 
και  ουκ  εσται... διωξεται]  α'  κ  ουκ  ε.  αθροιξων  ανηρ  προς  λαον  αυτού  νευσουσι 
κ  ανηρ  προς  γην  αυτού  φευξονται  |  άνθρωπος]  ανθρωπον  ̂ ^^·3Α^*  (-πους 
0.™%)  |  εαυτού]   αυτού   ΝΑζ)  |  διωξεται]    διωξαι  Αζ>*  (-ξεται 
15  ος]  ως  (ος  ̂α·3'  ε·5)  |  αν]  εαν  Α(^  |  ηττηθησεται]  οι  γ'  εκκέ\τηθη\σεται 
(2Π1£  |  οιτινες]  οσοι  Α  16  ραξουσιν  ενώπιον  αυτών]  οπί  αυτών  Β  οιη 
ραξουσιν  Κ*  ενώπιον  αυτών  ραξ.  Κοα  Α(^)  |  οιη  και  τας  οικίας  αυτών  (1ιαΙ> 
και  τ.  οικείας  αυτ.  Κ2·3)  17  οι. ..εχουσιν]  α'  οι  αργυρών  ου  λογιξΌντ,  κ 
χρυσιον  ουκ  ευδοκησουσϊ  0™%  |  χρυσιοϋ]  χρυσιον  £ν*  (-ου  ̂1(νι<1))  Α  18  βλε- 
ησουσιν  Α<3*  (σωσιν  Ο3)  19  Βαβυλων)  ρτ  η  0*  \  απο]  υπο  #Α(^ 
20  χρονον]  τ  ρτο  χ  τ&αοτ  χχί  νί(1  Κ1  |  οπί  ουδε... γενεών  Γ  |  ουδε  ι°]  ουδ  ου  Νζ> 
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χιν  9 

γενεών,  ουδε  μη  διελθωσιν  αυτήν  "Αραβες,  ουδε  ποιμένες  ού  μη  άνα-  Β 
2ΐ  παύσονται  εν  αυτή.    21  και  άναπαύσονται  ε  κει  θηρία,  κα\  εμπΧησθη- 

σονται  αι  οϊκ'ιαι  ηχον  και  άναπανσονται  εκεί  σειρήνες,  καϊ  δαιμόνια 
22  εκεϊ  ορχησονται,  23 καϊ  όνοκεντανροι  εκεί  κατοικησονσιν,  και  νοσσο- 

ποιησονσιν  εχίνοι  εν  τοις  οΐκοις  αυτών,    ταχύ  έρχεται  και  ου  χρο- 
XIV    ι  νιεϊ.  1Κα\  ελεήσει  Κύριος  τον  Ιακώβ,  και  εκλεξεται  ετι  τον  Ισ- 

ραήλ, και  άναπαύσονται  επί  της  γης  αυτών,  και  6  γιώρας  προστεθη- 
2  σεται  προς  αυτούς,  και  π ροστεθησεται  προς  τον  οίκον  Ιακώβ,  3  και 
λημψονται  αυτούς  εθνη  και  εϊσάζονσιν  εις  τον  τόπον  αυτών,  και  κατά- 
κΧηρονομησουσιν,  και  πΧηθννθησονται  επ\  της  γης  εις  δούλους  καϊ 
δούλας·  και  έσονται  αιχμάλωτοι  οι  αίχμαλωτεύσαντες  αυτούς,  και 
κνριευθησονται  οι  κυριεύσαντες  αυτών. 
3  3Καί  εσται  ττ\  ήμερα  εκείνη  αναπαύσει  σε  Κύριος  άπο  της  οδύνης 

και  του  θυμού  σον  της  δουλείας  σον  της  σκληράς  ης  εδούλενσας  αν- 
4  τοϊς.  4 και  λημψη  τον  θρηνον  τούτον  επ\  τον  βασιλέα  Βαβυλώνος, 
και  ερείς    ΤΙώς  άναπεπαυται  ό  άπαιτών,  και  άναπεπανται  ό  επι- 

5  σπουδαστής ;   5σννετρι·ψ·εν  Κύριος  τον  ζυγον  τών   αμαρτωλών,  τον 
6  ζυγον  τών  αρχόντων  6  πατάτας  έθνος  θυμώ  πληγή  άνιάτω,  παίων 
7  έθνος  πληγην  θνμον  ή  ονκ  εφε'ισατο,  άνεπαύσατο  πεποιθώς.     7  πάσα 
8  η  γη  βοά  μετ  ενφροσύνης,  8  και  τα.  ξύλα  του  Αιβάνον  ενφράνθησαν 
επ\  σοι  και  η  κέδρος  τον  Αιβάνον  Άφ'  ον  σν  κεκοίμησαι,  ουκ  άνεβη 

9  ό  κόπτων  ημάς.  9ό  αδης  κάτωθεν  επικράνθη  σνναντησας  σοι·  σννη- 
γερθησάν  σοι  πάντες  οι  γίγαντες  οί  αρξαντες  της  γης,  οι  εγείραντες 

20  ουδε  2°]  ονδ  ου  Ν  |  διελθωσιν]  εισ\ε\θωσιν        |  αυτήν  2°]  ρΓ  ευ        |  ΝΑ(^Γ 
αναπαυσωνται  Α  21  εμπλησθησονται]  πλησθ.  Α  |  αι  οικιαι]  οηι  αι  Α  | 
ηχου]  α  φωνώ  ̂ Iη?  [  σιρηνες  0*Υ  α'σ'  στρουθοκάμηλοι  (^"'δ  |  δαιμόνια]  α' 
τριχίωται  θ'  ορθοτριχονντες         |  ορχησονται]  ορχηθησονται  Α  22  νοσ· 
σοποιυσωσιν  Γν1(3  |  εχινοι]  π'  σιρηνες  <^)ηι£  |  χρονιει]  +  (θ')  ■*·  κ  ημεραι  αυ- 

τής ου  μη  εφελκυσθωσιν  0™Ζ  XIV  1  γιωρας  (γειωρ.  Β35ΚΑ(2Γ)] 
αάηοί  ο  την  γην  φυλασσων  Βε?  οι  λ'  προσηλυτος  |  προσπροστεθησεται 
(ΐ°)  <3*  |  προς  2°]  επί  Α  2  ληψονται  Β^Γ  |  πληθυνθησονται]  +  οικο5 
Ι^λ  Κ  |  γης]  +  του  θϋ  αυτών  #  +  του  θϋ  Α  ζ)  Γ  |  κυριευθησοται  ̂ *  (-σονται 
^δ)  3  τη  ημ.  εκ.]  ρΓ  εν  Κ*  (ΐπιρΓοΙ)  Κ<:·1>{νκΐ)  ροδΐεα  Γθδΐίΐ)  Α(^  |  Κύριος] 
οι  θς  Κ*  (ΐπιρΓοί)  ι  Κ1  ροδίεα  Γαδ)  ο  θς  Α(^*Γ  ο  κς  ε£  πιπι  (^"^  |  απο]  εκ 
Κα:ιΑ(2  οπι  Γ  |  οδύνης]  +  σου  Κ°·Ά  (ροδίεα  Γαδ)  |  οτη  και  2°  |  της  δουλείας 
(-λιας  ΝΑζ)*)]  ρΓ  και  ΝΛξ)  ρΓ  εκ  Γ  |  οπα  σου  2°  ΑΓ)Γ  4  λήψη  ζ)Γ  | 
τον  βασιλέα]  οώϊ  τον  Κ*  (Ηαβ  ̂ ε·15)  [  ερεις]  +  εν  τη  ήμερα  εκείνη  (εκιν. 
ΚΑί^Γ  5  Κύριος]  ο  θ'ς  ΚΑζ)*Γ  ο  κ!  εΙ  πιπι  ΟιηίΤ  6  παταξας]  Ωρ. 
επαταξεν  ζ)1^  |  παιον  Γ  8  Αφανου  ι°]  δρυμού  Κ*  (Αιβ.  ̂ ε^(νϊ^)  Γα5 
^αα(νκΐ)^  |  -ηνφρανθησανΚΑί^  \  Αιβανου  2°]  + ερουσιν  0™ε  9  επικράνθη]  α' 
εκλονηθη  σ'  εσαλευθη  \  συ\αντ.  Τ$*  συν\.  ~Β*>  συναντισας  Τ  |  συνηγερθησαν ... 
γίγαντες]  α'Ο'  εξεγειρεν  σοι  ραφαειμ  ̂ IΤ,^  |  αρζαντες]  άρχοντες  Κ*  (αρξ.  ̂ ^,ο.^) 
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XIV  ΙΟ ΗΣΑΙΑΣ 

Β  εκ  τών  θρόνων  αυτών  πάντας  βασιλεΊς  εθνών.    10  πάντες  άποκρι-  ίο 
θησονται  και  ερουσίν  σοι  Και  σύ  (άλως  ώσπερ  και  ημείς,  εν  ημιν  δε 

κατελογίσθης.     11  κατεβη  εϊς  αδου  17  δό£α  σον,  ή  πολλή  ευφροσύνη  ιι 
σον  χιποκάτω   σον   στρώσονσιν   σηψιν,   και  το   κατακάλνμμά  σον 

σκώληξ.     12 πώς  έξεπεσεν  εκ  τον  ονρανον  6  εωσφόρος  ό  πρωί  άνα-  ΐ2 
τελλων ;  σννετρίβη  εις  την  γην  6  άποστελλων  προς  πάντα  τα  εθνη. 

13 συ  δε  είπας  τη  Βιανοία  σου  Έίς  τον  ονρανον  άναβησομαι,  επάνω  13 
των  αστέρων  τον  ονρανον  θησω  τον  θρόνον  μον,  καθιώ  εν  ορει  υψηλω 

επϊ  τα.  ορη  τα  υψηλά  τα  προς  βορράν,  14 άναβησομαι  επάνω  τών  14 
νεφών,  εσομαι  όμοιος  τώ  νψίστω.     Ι5ννν  δε  ει?  αδην  καταβηση  καΧ  15 
είς  τα  θεμέλια  της  γης.     ι6οι  18όντες  σε  θανμάσονται  επι  σοΙ  και  ι6 
ερονσιν  Ούτος  6  άνθρωπος  ό  παροξννων  την  γην,  σείων  βασιλείς, 

17 6  θε\ς  την  οϊκουμενην  ολην  ερημον,  και  τάς  πόλεις  αυτοΰ  καθεΐλεν,  τη 
τους  εν  επαγωγή  ουκ  ελνσεν.     18 πάντες  οι  βασιλείς  τών  εθνών  ε'κοι-  ι8 
μηθησαν  εν  τιμή,  άνθρωπος  εν  τω  ο'ίκω  αυτού·  19 συ  δε  ριφήση  εν  19 
τοϊς  ορεσιν,  ως  νεκρός  εβδελυγμένος,  μετά  πολλών  τεθνηκότων  εκ- 
κεκεντημένων  μαχαίραις  καταβαινόντων  είς  αδου.     6ν  τρόπον  Ιμάτιον 

εν  αΐματι  πεφνρμενον  ουκ  εσται  καθαρόν,  2°οΰτως  ούδε  συ  εση  καθα-  2ο 
ρός,  διότι  την  γην  μου  άπώλεσας  και  τον  λαόν  μου  άπεκτεινας'  ου 

μη  με'ινης  εις  τον  αιώνα  χρόνον,  σπέρμα  πονηρόν.    21  ετοίμασον  τά  ζι 
τέκνα  σου  σφαγηναι  ταϊς  άμαρτ'ιαις  του  πατρός  αυτών,  Ίνα  μη  άνα- 
στώσιν  και  την  γην  κληρονομησωσιν  και  εμπλησωσι    την  γην  πο- 

λέμων.   22καί  επαναστησομαι  αύτοϊς,  λέγει  Κύριος  σαβαώθ,  και  άπολώ  22 

ΜΑ(^Γ       9  πάντες  Ν  ς)  |  βασιλιά  Κ*   (-λε«  Ν0·*)  11  κατεβ7)]  +  δε  ΝΑ  | 
σου  ευφροσύνη       |  σου  40]  οι  π'  κατά.  Ώρ.  σου  (2,Τ1£  12  ευ]  επι 
Γ  |  ο  αποστελλων]  οιη  ο  Ν  |  προς]  ευ  Χ*  (προς  Ν0·3-  ε·1))  |  εθη  Ν*  (εθν. 
Κν'χ  χ)  13  τη  διάνοια]  τη  κάρδια  Ν  ρΓ  εν  £\Α(£  |  άστρων  ς\Α(^Γ  \ 
μου]  μ  Γ650Γ  ΑΆ  \  τα  προς  βορραν]  οτη  τα  Ν*  (Ηαϋ  Νε)  14  νεφών] 
νεφελών  ΝΑ(^Γ  15  αδην]  αδου  ΚΑ  |  τα  θεμέλια  τ-ης  γης]  α'θ'  μηρούς 
λάκκου  16  θανμάσονται]  θαυμασουσιν  ^^Α^Γ  |  ο  παροξννων]  α' 
[?ο]  κλονων  σ'  ο  ταραξας  θ'  ο  παροργιζων  (^πιε  17  οιη  και  τας  π.  αυτ. 
καθειλεν  Α  \  πολις  Ν*  (-λευ  Νε·5)  ζ)*  |  οπι  αυτόν  |  εν  επαγωγή]  οι  γ 
+  αντου  οι  λ'  δέσμιους  0™ε  18  άνθρωπος]  έκαστος  Α  σ'  έκαστος  αθ' 
ανηρ  (^"^  19  ορεσιν]  εθνεσιν  Γ  |  αδου]  αδην  Γ  |  τρόπον]  +  γαρ  Ν0  3  (ρθ5ί6ίΐ 
ΓΣΐδ)  |  εν  αιματι  ιματιον  Α  20  οπι  ου  μη  μεινης  εις  τ.  αιώνα  χρ.  (^)*  (Κα Ο 
(^ε)  |  αιωναν  Ν*  |  σπ.  πον.  ο  εεηη  οοηΐιιη^  Α  21  σφαγηναι  τα  τέκνα  σου 
Α  |  πατρός]  α'σ'  πάτερων  θ'  πατρός  (^"^  |  αυτών]  σου  &Α(^*  {αυτ.  0™§)  Γ 
α'σ'θ'  αυτών  <3,η£  |  κληρονομησουσιν  ΝΓ  |  εμπλησωσι  την  -ην  πολέμων]  α' 
πληρωσωσι  πρόσωπο  οικουμένης  πόλεων  θ'  πληρ.  το  προσ.  της  οικ.  πόλεων 
σ'  πληρωσουσι  το  προσ.  της  οικ.  πόλεων  0™%  22  επαναστησομαι]  α  2° 
εηρ  γ&5  Ν1 
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ΗΣΑΙΑΣ 
χιν  32 

23  αϊτών  όνομα  και  κατάΧιμμα  και  σπέρμα"  τάδε  Χεγει  Κύριος.    23 και  Β 
θήσω  την '  ΒαβνΧωνίαν  ερημον  ώστε  κατοικειν  εχίνονς,  κα\  εσται  εις 
ονδεν  και  θήσω  αντην  πηΧον  βάραθρον  εις  άπώΧειαν. 

24  24Τάδβ  λβγει  Κυριοί  σαβαώθ  *0ν  τρόπον  ε'ίρηκα  όντως  εσται,  και 
25  ον  τρόπον  βεβονΧενμαι  όντως  μενεϊ,  2$τον  άποΧεσαι  τους  Άσσνρίονς 

επι  της  γης  της  εμής  και  £π\  των  ορίων  μον  και  έσονται  εις  κατα- 
πάτημα,  και  άφαιρεθησεται  απ   αντων  ό  ζνγος  αντων,  και  το  κνδος 

26  αντων  άπο  των  ώμων  άφαιρεθήσεται.  "6αντη  ή  βονΧή  ήν  βεβον- 
Χενται  Κνριος  επί  την  οίκονμενην  οΧην,  και  αντη  ή  χε\ρ  ή  νψηΧή 

27  €ΐτ\  πάντα  τα.  εθνη.  27 α  γαρ  6  θεός  6  άγιος  βεβονΧενται,  τις  διασκε- 
δάσει; και  τήν  χεϊρα  αντον  την  ίιψηΧήν  τις  αποστρέψει; 

28  28  Του  ετονς  ον  άπεθανεν  6  βασιΧενς  Άχάζ  εγενήθη  το  ρήμα  τοντο. 
29  29Μη  ενφρανθε'ιητε,  πάντες  οι  αλλόφυλοι,  σννετρίβη  γαρ  6  ζν- 

γος τον  παίοντος  νμάς'  εκ  γαρ  σπέρματος  οφεως  ε'ζεΧενσεται  εκ- 
γονα  ασπίδων,  και  τά  εκγονα  αντων  εζεΧενσονται  οφεις  πετάμενοι. 

3ο  30 και  βοσκηθήσονται   πτωχοί  δι    αντον·   πτωχοί  δε   άνθρωποι  επί 
ειρήνης  άναπανσονταΐ'  άνεΧεΐ  δε  Χιμώ  το  σπέρμα  σον,  και  το  κατά- 

3ΐ  Χειμμά  σον  άνεΧεΊ.     31  όΧοΧνξατε,  πνΧαι  πόΧεων,  κεκραγετωσαν  πό- 
Χεις  τεταραγμεναι,  οι  άΧΧόφνΧοι  πάντες,  οτι  άπο  βορρά  καπνός 

32  έρχεται,  και  ονκ  εστίν  τον  είναι.     32 και  τί  άποκριθήσονται  βασιλείς 
εθνών ;  οτι  Κνριος  εθεμεΧΊωσεν  Σειών,  και  δι'  αντον  σωθήσονται  οι ταπεινοί  τον  λαοί). 

22  αντων]  α'σ'  της  Βαβυλωνος  (),ηζ  |  καταλειμμα  Β3ΐ,Α<3?Γ  |  Κνριος  7°]  ΚΑΓ^Γ 
+  σαβαωθ&  (ε  δεςη  οοηϊυη^)  23  Βαβνλωνα  Κ&»(νκϊ)  (.νίαν  Κ*0·13)  |  ου- 

δέν] ονθεν  Κ(1Γ  |  βαραθρον]  βαθρον  Α  '|  απωλιαν  25  απωλεσαι  Γ  | 
επι  ι°]  εκ  Κ*  απο  ̂ ^^·ι>Α^*  (ε[πι]  0™§νιά)  ρ  |  67ΓΙ  γης]  α'  εν  γη  μον  θ'σ' 
εν  τη  γη  μου  (}ιηζ  |  επι  2°]  απο  ΝΑί^Γ  |  ορίων  ̂ Λ,€.1>(νιά)  |  ΟΓη  α7Γ  αντων  Ν*  | 
αντων  2°]  +  απ  αυτών  £\α·3  (ροδίεο.  ταδ)  |  αφαιρεθησεται  2°]  ίηεερ  απ  ςΚ* 
(αφερ.  #ι  αφαιρ.  &ε·5)  26  ην]  η  Κ*  (ην  Κε·3)  |  οικουβενη  Ν*  (οικουμ. 
Νρο5ΐ€.;Μνκ1))  |  ̂λη]  υφωθη  Ν*  (υψηλή  Νε·3'  ε·1})  υι/α>|λτ7  (δίε)  ζ)  |  6^]  +  τ77ί 
οικουμένης  ̂ Α(^Γ  27  οπι  αυτού  ̂ Α(^)Γ  |  αστρεφει  Κ*  (αποστρ.  Κ0·3) 
28  εναη  ίη  Γ  |  ου]  του  Κ*  (ου  Ν1ίθΓί)  |  Αχα£  ο  βασιλεύς  ΝΑζ)  (?  Γ)  |  ο  βασι- 

λείς] οι  γ'  ομοίως  <3ηΊ£  29  αλλόφυλοι]  ι/λ  ιεδεΓ  Κ1  |  οφεων  Κε·3-  ̂ ·ι5Α^ 
(οι  γ'  ομοίως  Ο™^)  \  εκγονα  ι°]  εγγόνα  ΑΓ  |  β^οΐ'α  -2°]  εγγόνα  Γ  |  β^ελευ- 
σονται]    εξελευσεται  Κ*  (-σοι/ται         |  οφεις]  οφις  (^*  \  πετομενοι  ̂ Α(^)Γ 
30  αυτού]  αυτών  Κ.0·*  (ροδίοα  Γβδίΐί:  -του)  |  α^^ρωποι]  άνδρες  ̂ ^Α^*  (ανοι 
Γ  |  επι]  67Γ  ΚΑρΓ  |  κατάλιμμα  ΝΑ<2*Γ  31  ολολι^ατε]  ολολυ£βτ6  ̂ *ί"ο'ι 
ολολύζετε  ϊ\?  ΑΓ^Γ  (-ται)  |  πολβω^]  πολίω5  Ο"1^  |  κεκραγετωσαν]  καικραγ.  Κ* 
και  κεκραγ.  Ο.0·*  \  οτι]  διότι  Κε·3  (δι  ροδίεα  ιαδ)  |  α7το  βορρά  καπνός]  καπνός 
(και  ίηοορ  Κ*)  απο  β.  ̂ ^Α^Γ  |  αττο  β.]  οι  γ'  ομοίως  (2,ηκ  32  οτι]  διότι 
^ε·3  (ροδίεα  Γεδίίΐ  οτι)  |  Σειων]  Σιων  ]ίι,^^Λ^Γ  ρΓ  την  Κ 



XV  I Η2ΑΙΑΣ 

Β  Τό  ρήμα  τό  κατά  της  Μωαβείτιδος.  XV 

'Ννκτόϊ  άποΧίΙται  η  ΜωαβεΙτις,  νυκτός  γάρ  άπολεϊται  το  τείχος  ι 
της  Μωαβείτιδος.    ^λυπ  είσθε  έφ'  εαυτούς,  άπολεϊται  γάρ  και  Αηβών,  2 
ον  6  βωμός  υμών  εκεί  άναβησεσθε  κλαίειν,  επι  Ναβαύ  της  Μωαβ- 

είτιδος.    ολολύζατε,  επι  πάσης  κεφαλής  φαλάκρωμα,  πάντες  βρα- 
χίονες κατατετμημένοι,  3εν  ταίς  πλατείαις  αυτής  περιζώσασθε  σάκ-  3 

κους,   και   κόπτεσθε   επι  των  δωμάτων   αυτής   και  εν   τάίς  ρυμαις 

αυτής,   πάντες  ολολύζετε  μετά  κλαυθμοΰ.    4οτι   κέκραγεν  'Έσεβών  4 
και  Έλεαλ^,  εως  Ίάσσα  ηκούσθη  η  φωνη  αυτών  διά  τούτο  η  οσφύς 

της    Μωαβείτιδος    βοα,   η  ψυχη    αύτης  γνώσεται.     5  η   καρδία  της  5 
Μωαβείτιδος  βοα   εν  αύτβ  εως  Σηγωρ·  δάμαλις  γάρ  εστίν  τριετής, 
επί  δε  της  αναβάσεως  Αουεϊθ   προς  σε   κλαίοντες  άναβησονται  τι} 

οδω  'Αρωνιείμ'  βοα  σύντριμμα  και  σεισμός,  6τό  ύδωρ  της  Νεμηρε\μ  6 
έρημος  εσται,   και  6  χόρτος  αύτης    εκλείψει"  χόρτος   γάρ  χλωρός 
ούκ   εσται.     7 μη   και  ούτως  μέλλει  σωθήναι;  επάξω  γάρ   επ\  την  η 

φάραγγα  "Αραβας  και  λημψονται  αύτην.    8συνη·ψεν  γάρ  η  βοη  το  8 
οριον  της  Μωαβείτιδος  της  Άγαλείμ,  και  ολολυγμος  αύτης  εως  τον 
φρέατος  του  ΑΪλείμ.     9 το  δε  ύδωρ  το  Αειμών  πλησθησεται  αίματος·  9 

ΝΑς)Γ       XV  Ιίΐ  εναη  ΐη  Γ  |  ρήμα]  όραμα  Α  |  Μωαβιτιδο$  ̂ Α^  1  Μω- 
αβιτις,  Μωαβιτιδοί  Α(^)Γ  2  εφ  εαυτούς]  εφ  εαυτοις  ΚΑΟ.  εν  εαυ- 

τοί* Γ  |  και  Αηβων]  Ααιβηδων  Ν*  (και  Αηβ.  &°"Ρι)  Α  Αεβηδων  (^Γ  | 
Μωαβιτιδος  ̂ \Α(^Γ  |  ολολύξατε]  ολολύζετε  ΝΑ(^)Γ  (-ται)  |  κατατετμημένοι 
(κατατετετμ.  Α)]  +  εισιν       (ϊνηρίΌβ  Κε·Ε·  °·ι>)  3  πλατιαις  Α(^*  |  σακ- 
κους.,.δωματων]  ρΓ  οβείοδ  Β3  (ηοη  ϊηδΐ  Β13)  |  εν  ταις  ρυμαις  αυτής]  τρτ  εν  τακ 
πλατειαις  (-τιαις  Α)  αυτής  και  Β?Α  θ'σ'α'  εν  ταις  πλατειαις  αυτής  0™%  |  αυτής 
3°]  6  ίεΓ6  ΙϊίΙ  ̂ άδΟΓ  (ρπηια  Ιίΐ  νϊά  ίιιίδδβ  ο)  Κ0·3·      |  καυθμου  Κ*  4  Ελε- 
αλη]  ελαλησεν  Β3ΐ:,Α(^)*  (Ελεαλ·>7  οι  γ'  ομοίως  0™&)  Γ  ρΓ  ελαλησεν  Κ*  (ίιτιρΓοΙ) 
Έλεαλη  Κο·3.ο·1>(νίά)  Γερ03  ̂ α.ο(ίοΓί))  |  οηι  Ιασσα  ο·1>  (Γβρο5  Ν0·^0**)  Αζ>* 
(ΗςΛ  Ιασα  0™Ζ)  \  αυτών]  αυτής  ΝΑ(^  |  Μωαβιτιδος  Α(^Γ  (ίΐεπι  5)  I  Ψν' 
χυχη  ςΚ  5  αυτη]  εαυτή  ΚΑΤ  \  εως]  ως  ̂ *  (εως  ̂ ·&)  |  επι  δε... σεισμός] οτι  αναβασει  της  Αουειθ  εν  κλαυθμω  αναβησεται  εν  αυτω  οτι  οδω  Ωρωναειμ 
κραυγην  συντριμμου  εξανεγερουσιν  0™%  |  Αουειθ]  ρΓ  της  &  της  ΑΟ*  (Αουειθ 
ς)ιη£)  Τψ  Αουδαειμ  Γ  |  άναβησεσθε  ̂ *  (-σονται  ̂ Iη?)  |  Αρωνιειμ]  Αδωνιειμ 
Α  |  σύντριμμα]  σι  ίηοβρ  £\*νί£ΐ  (συντρ.  Κ1)  \  σεισμός]  σϋ\σισμος  Γ  6  Νβμτ;- 
ρειμ]  Νεβριμ  ς\  Νβμρειμ  Α(^*  (Νεμηρειμ  0™Ζ)  Νεβηρειμ  Γ  |  οτη  έρημος  εσται 
Η*  Ιιαβ  ερημον  εσται  ̂ °·3  (δεά.ραεηε  βναη)  Α(^Γ  7  φαραγγα  Ν*<=·ΐ><νι<ΐ)  | 
ληψονται  Β 5  ̂^0^Γ  Γ  8  συνήψε  Β?  |  βοη]  οι  γ'  κραυγή  (^"^  |  οριον] 
ορος  Α  (οι  γ'  το  οριον  ζ)™»)  |  Μωαβιτ.  ΚΑ(^)Γ  |  Αγαλλιώ  ̂   Αγαλλειμ  Α(^)  | 

ολολυγμος  αυτής  ̂ Iη&  |  Αιλιμ  ί<         9  Αειμων  ι°]  Αεμμων  (μ  ι°  δυρ  ταδ  ̂ ? 
Αερμων  ̂ *ίο«)  ΐεμμων  Α^*  (Δι/Λωΐ'  ο/χ[οιω]5  οι  γ'  κ  το  Ε/3ραικ[οιΊ 
ς)™£)  Γ 
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ΗΣΑΙΑΣ χνι  8 

έπάξω  γάρ  4π\  Αειμών  "Αραβας,  και  άρω  το  σπέρμα  Μωάβ  και  'Αοι^λ  Β 
και  τό  κατάλοιποι/  \\δαμά. 

XXI    τ        τ\\ποστελώ  ως  ερπετά  επί  την  γήν  μη  πέτρα  ερημός  εστίν  το 
2  ορος  θυγατρός  Σ  ε  ιών ;   ζ€αττ]  γάρ   ως   πετεινού  άνιπταμένον  νοσσος 
3  αφηρημένος,  εση,  θνγάτηρ  Μωάβ·  επ\  τάδε,  Άρνών,  πλείονα  3βου- 
λεύου,    ποιείτε    σκέπην   πένθους   αύτη   δια   παντός·   εν  μεσημβρινή 

4  σκοτία  φεύγουσιν,  επέστησαν  μι)  άχθής.  4  παροικησονσίν  σοι  οι 
φυγάδες  Μωάβ·  έσονται  σκέπη  ΰμΊν  άπο  προσώπου  διώκοντος,  οτι 
ήρθη  η  συμμαχία  σου,  και  ό  άρχων  άπώλετο  ό  καταπατών  άπο  της 

5  γης.  3 και  διορθωθήσεται  μετ  ελέους  θρόνος,  και  καθιεϊται  έπ'  αυ- 
τού  μετά   αληθείας   εν    σκηνή    Ααυείδ,    κρίνων    και    έκζητών  κρίμα 

6  και  σπενδων  δικαιοσΰνην .  6'ΐίκούσαμεν  την  ϋβριν  Μωάβ, 
υβριστής   σφόδρα,   την   υπερηφανίαν   εξήρα,     ούχ   ούτως   η  μαντία 

7  σου,  ουχ  ούτως.  7  ολολύξει  Μωάβ,  εν  γάρ  ττ}  Μωαβείτιδι  πάντες 
όλολύξουσιν   τοΊς    κατοικοΰσιν   Αέσεθ    μελετήσεις,    και   ουκ  έντρα- 

8  ττήθ"ΐ}·  8τά  πεδία  'Έσεβών  πενθήσει,  Άμπελος  Σεβαμά·  καταπίνοντες 
τα  εθνη,  καταπατήσετε  τάς  αμπέλους  αυτής  εως  Ίαζήρ·  ου  μή  συνά- 

9  Αειμων  2°]  18εμμώ\  Κ*  Ϋεμμων  ̂ ε·Η>  ̂ Αί^Γ  |  Αραβας]  ρτ  \αβ'  και  ̂ Α^Γ 
Αριη  Κ*  (ίηιρΓοΐ)  |  Αδαμα]  μ  δυρ  Γαδ  Κ1  XVI  1  απο- 
στελω.,.γην  α  αηίεεεαΜ  οοηΐυη^  Χ  |  αποστελω]  +  γαρ  &0·3  (ροδίεα  Γαδ)  |  ως] 
+  αΝ*  (ϊιηρΓοΐ)  ̂ 1ίθΓΐ  ροδίεα  Γαδ)  |  επι  την  γην]  απο  της  γης  Κ*  επι  της  γης 
^α.α,  α.5  |  οηι  Οχτρός  Α  ξ)*  (θνγ.  ομοίως  οι  γ'  (^ηι£)  Γ  |  Σιων  Β^Α^Γ 
2  εση  ι°...Μωαβ]  α'  κ  εσται  ως  πετεινον  μεταναστενον  εξαπεσταλμενη  έσονται 
θυγατέρες  Μωαβ  (^β  |  νεοσσός  ς\Α()  (ηία£  Γ)  |  οηι  εση  ι°  ΝΑ  φ  |  θνγατηρ] 
θνγατερ         ρτ  77  Γ  |  Μωαβ]  β  Γβδοί"  (?δυρ  Γαδ  0)  Ν1  2 — 3  67τι  ταδε 
(έ7τε  ταδέ  ΒΪ>)  Αρνων  πλείονα  βουλενον]  διαβάσεις  των  Αρνώ  φέρετε  βονλη  θ'  αι 
διαβ.  Αρνω  φ.  βουλην  (^)ηι£  3  αυτη]  σαντη  ̂ 3  αυτής  Γ  |  φευουσιν  Ν* 
(φενγ.  Κε)  |  μη  αχθης  Β*1^"1^]  μη  απ  αρχής  Β3ΚΑ(2*Γ  θ' α'  μη  αποκά- 

λυψης σ'  μη  αποδιωξης  Γ)ηι*ί  4  οηι  σοι  Α  |  έσονται  (+γαρ  Α)  σκ.  υμιν] 
α'σ'  γίνου  αποκρυβη  αντοις  (^ηι£  |  σου]  +  συνετέλεσθη  ταλαιπωρία  Α  |  απω- 
λετω  Γ  |  απο  2°]  επι  #Α(£*  {απο  (^)η«)  Γ  θ'σ'  εκ  α'  ομοίως  τοις  ο'  (^Π1£ 
5  μετ]μετα  ΝΑΓ  |  καθιεται  Β*  Ν*  (καθιειτ.  Β^ΑζίΓ)  |  αληθιας  Νζ)*  |  εκζη- 

τών] 'ζητώ  6  υβριστής... εξήρα]  σ'  υπερήφανος  σφοδρά  κατα  το  επαρμα 
αυτού  κ  κατα  την  υπερηφανίαν  αυτού  κ  την  οργη  αυτού  (^ηι^  |  υπερηφανίαν 
(-νειαν  Τ)]  +  αυτου  Νς·α  (Γαδ  Ν^  <νί(1>)  Γ  |  εξήρα]  εξηρας  Β^Ν0·15  (ρα  δΐιρ 
Γαδ  Ν1)  Α(<)*  +  '*'  κ  η  ύβρις  αυτού  κ  η  μηνις  αυτού  <^11ι*ί  |  μαντεία  Β^Αί^Γ 
7  Νωαβιτιδι  Α^Γ  |  πάντες]  άπαντες  Κ  |  ολολυζουσιν  |  τοις  κατοικοΰσιν 
Αεσεθ  (?δε  Σεθ)  μελετήσεις]  σ'  τοις  ευφραινομενοις  εν  τω  τειχει  τω  οστρακινω 
φθεγξασθε  α'  τοις  πολυχρονιοις  μου  τοιχω  οστράκου  μελετήσατε  θ'  τοις  αυχμω- 
δ(σιν..Χ2ην^  |  τοις  κατοικ.]  ρτ  κ  Νε·Λ  (ροδίεα  Γαδ)  |  Δεσε0]  δε  σε  Ν0-3  (τεροδ 
θ  ̂^^·1,)  |  εντραπησης  £\?ί"οη  εντραπησηται  Γ  8  πεδία]  α'  αρουραι  σ'  κλή- 

ματα θ'  αγροί  θανάτου  (^"^  |  αμπελοσεβ.  Ν*  (άμπελος  Σεβ.  Ν€·α)  |  κατα- 
πατήσατε Α3  (ατε  δΐιρ  ΓΛδ  5  νβΐ  6  ΠΐΙ)  ̂   καταπατησονται  Α*ΓυΓ[Γ 
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XVI  9  ΗΣΑΙΑΣ 

Β  ψητ*,  πλανηθητε  την  ερημον  οί  απεσταλμένοι  ένκατελείφθησαν,  διε'- 
βησαν  γαρ  την  θάλασσαν .     9  δια  τούτο  κλαύσομαι  ως  τον  κλαυθμόν  9 
Ίαζηρ   άμπελον   Σεβαμά·   τα    δένδρα    σον    κατέβαλεν   Έσεβών  καϊ 
Έλεάλή,   οτι   έπι  τω   θερισμω   κα\   επ\  τω  τρυγητω   σον  καταπα- 

τήσω, καϊ  πάντα  πεσοΰνται.     10 και  άρθησεται  ευφροσύνη  και  άγάλ-  ίο 
λίαμα  εκ  των  αμπελώνων,  και  εν  τοΊ,ς  άμπελώσίν  σον  ου  μη  εύφραν- 
θησονται,  κα\  ον  μη   πατησονσιν   οίνον  εϊς  τα.  νποληνια,  πέπανται 

γαρ.     11  δια  τοντο  η   κοιλία  μου  επ\   Μωάβ  ώς  κιθάρα  ηχήσει,  καϊ  ιι 
τά  εντός  μον  ώς  τείχος  ενεκαίνισας.     12  κάι  εσται  εις  το  εντραπηναί  ΐ2 
σε,  οτι  εκοπίασεν  Μωάβ  επ\  τοϊς  βωμοις,  κάί  εισελεύσεται  εις  τά 
χειροποίητα  αντης  ώστε  προσεύξασθαι,  κα\  ον  μη  δύνηται  εξελέσθαι 

αυτόν.     1?,τοντο  ρημα  ο  ελάλησεν  Κύριος  έπ\  Μωάβ,  όποτε  ελάλησεν.  13 
14  και  νυν  λέγω  Έι/  τρισιν  ετεσιν  ετών  μισθωτοί  άτιμασθησεται  η  14 
δόξα  Μωάβ  παντ\  τώ  πλούτω  τω  πάλλω,  καϊ  καταλειφθησεται  ολι- 
γοστός  και  ουκ  έντιμος. 

Τό  ρημα  το  κατά  Ααμασκου.  XVII 

1  'ΐδού  Ααμασκός  άρθησεται  από  πόλεων,  κάι  εσται  εις  πτώσιν,  ι 
2  κατάλελιμμένη  εϊς  τον  αιώνα,  εις  κοίτην  ποιμνίων  και  άνάπανσιν,  ι 
και  ουκ  εσται  6  διώκων  3  κάι  ούκέτι  εσται  οχυρά  τον  καταφνγεϊν  3 
Έφράιμ'  κάι  ούκέτι  βασιλεία  εν  Ααμασκώ  κάι  τό  λοιπόν  τών  Σύρων 
ου  γάρ  συ  βελτίων  ει  τών  υιών  Ίσραηλ  κάί  της  δόξης  αυτών.  ΛΎά-  4 
δε    λέγει    Κύριος    σαβαώθ   "Εσται    εν    τη    ημέρα    εκείνη  εκλειψις 

«Ας)  Γ  8  επλανηθητε  Κ  |  απεσταλμένοι]  +  *  α'  μονός  απ  αυτής  |  ενκατελει- 
ψθησαν]  εγκ.  Β^Α^  |  θάλασσαν]  ερημον  Ν*  (θαλ.  ροδίεα  Γεροδ  ε  ρ.)  Α^* 
(0αλ.  οι  γ'  κ  το  Εβρ.  ομ[οιω]$  θαλ.  ̂ Π1&)  9  κλανθμον]  α  δυρ  Γ3.5  Ν1  | 
αμελον  Κ*  (αμπ.  Κ0·3)  άμπελος  Γ  |  Σαβαμα  ̂   |  κατεβαλεν]  κατελαβεν  Ν  |  σ' 
Εσβώ  ξ)11^  |  Ελεαλη]  ελάλησεν  Β3ΐ3ΝΑς)*  (Ελεαλτ;  ομοίως  οι  γ'  (^ε)  Τ  +  αλη 
Ν*  (ΐηιρίΌΟ  Ν1νί(1  ροδίεα  Γ&δ)  \  οτι]  ετι  Κζ)Γ  οπι  Α  10  σ^αλια/χα  Κ  |  εκ  των 
αμπελώνων]  +  σου  ΚΑ(^Γ  α'  απο  του  Καρμηλου  σ'θ'  εκ  του  Κ.  (^"^  |  εν  τ.  αμπ. 
σου  ου  μη  ευψρανθ.]  α'  ε  αμπελωσιν  ουκ  αινεσει  (^"^  |  πατησωσιν  Γ  11  ως  ι°] 
ωσει  ̂ Α^Γ  |  τείχος  ενεκαινισας  (σα  ΓεδΟΓ  Α1  -νησας  Γ)]  τ.  ο  ενεκαιν. 
σ'  [τειχει]  τω  οστρακινω  0™%  12  ευ  ι°]  ως  Α  |  οιπ  οτι  Α  12—13  ε£ελε- 
σ0αι  αυτόν  του\]  ρΓ  οΐ>ε1  Β3  (ηοη  ΐηδΙ  Β13)  13  τούτο  ρημα]  τοτοτο  ρ.  Κ" 
τοτο  ρ.  Ν0·3  τούτο  το  ρ.  Ν^Αί^Γ  |  ελάλησεν  2°]  ρΓ  και  ΝΑ(^Γ  14  λεγω·;· 
Γ  |  παντι  τω  πλουτω]  ρτ  εν  ΚΑί^Γ  |  οιπ  τω  πολλω  Γ  |  πλολω  Ν*  (7τολλ. 
^ο.ε)  XVII  ύί  ρεπΐΐ  ΐη  Γ  2  καταλελειμμ.  Β3ΐ>ς)3Γ  οι  γ'  κατα- 
λελιμμεναι  πόλεις  0™Ζ  |  και  αναπαυσιν]  +  βουκολιων  Κε·3Α  οπι  και  α^απ.  Κ 
(ηαΐ>  Ν0·3)  |  ουκ]  ονκαιτι  Ν*  ουκβτι  ̂ ·3·  3  καταώνγειν]  ν  5Τΐρ  Γ&3 
Α3?  Ι  Εφρεμ  ̂   |  ουκετι  2°]  +  βσται  Ν  (-τε)  Α^Γ  |  Σύρων]  Ασσνρων  (δίο)  Α1 
+  αττολ6ΐται  ̂   (-λιτ.  ί<*  -λειτ.  Α  |  βερτιων  ί<*  (βελτ.  |  οπι  και 
της  δόξης  αυτών  Γ 
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5  δόξης   Ιακώβ,    και    τά    πίονα    της   δόξης   αυτού   σεισθήσεται.     5  και  Ε 
εσται   ον  τρόπον  εάν  τις   συναγάγη   άμητόν  έστηκότα   και  σπέρμα 
σταχυών   άμήση,   και   εσται  ον  τρόπον   εάν  τις   συναγάγη  στάχυν 

6  εν  φαράγγι  στερεά,  6  και  καταΧειφθη  έν  αύτη  καλάμη,  η  ώς  ρώγες 
έΧαίας  δύο  η  τρεΊς  επ'  άκρου  μετεώρου,  η  τέσσαρες  η  πέντε  επι 
των  κλάδων  αυτών  καταΧειφθη.     τάδε  Χέγει  Κύριος  ό  θεός  ΊσραηΧ. 

7  7τη  ημέρα  εκείνη  πεποιθώς  εσται  ό  άνθρωπος  επ\  τώ  ποιήσαντι 
αυτόν,   οι   δε   όφθαΧμοϊ    αυτού    εϊς  τον   άγιον   τοΰ    Ισραήλ  έμβΧέ- 

8  ψ-ονται,  8 και  ου  μη  πεποιθότες  ώσιν  επ\  τοις  βωμοις  ουδέ  επί 
τοϊς  εργοις  τών   χειρών  αυτών  α  εποίησαν  οι  δάκτυΧοι  αυτών,  και 

9  ουκ  οψ·ονται  τά  δένδρα  ουδέ  τά  βδεΧύγματα  αυτών.  9τη  ημέρα 
εκείνη  έσονται  αί  πόΧεις  σου  εγκαταΧεΧιμμέναι  ον  τρόπον  κατέ- 
Χιπον  οι  Άρορραίοι  και  οι  Έυαϊοι  από  προσώπου  τών  υιών  Ισραήλ, 

ίο  και  έσονται  έρημοι·  10 διότι  κατέΧιπες  τον  θεόν  τον  σωτήρα  σου,  και 
Κυρίου  τοΰ  βοηθού   σου   ουκ   εμνησθης.     διά  τοϋτο   φυτεύσεις  φύ- 

ιι  τευμα  άπιστον  και  σπέρμα  απιστον  ιιττ}  δε  ημέρα  η  άν  φύτευ- 
σης, πλανηθήση·  το  δε  πρω\  εάν  σπείρης,  ανθήσει  εις  άμητόν  ή 

άν   ημέρα   κΧηρώση,    και    ώς   πατήρ   ανθρώπου    κΧηρώση   τοΊς  υιοΐς 

ΐ2  σου.  Ι20ύαι  πΧήθος  εθνών  ποΧΧών  ώς  θάΧασσα  κυμαίνουσα, 
ούτως    ταραχθήσεσθε,    και   νώτος   εθνών    ποΧΧών   ώς   ύδωρ  ηχήσει· 

13  Ι3ώί  υδωρ  ποΧύ  εθνη  ποΧΧά,  ώς  ύδατος  ποΧΧοΰ  βία  φερομένου. 
και  άποσκορακιεϊ  αυτόν,  και  πόρρω  αυτόν  διώζεται  ώς  χνούν  άχυ- 

ρου  Χικμώντων   απέναντι   άνέμου,   και  ώ?  κονιορτόν  τροχού  καται- 
ΐ4  γΊϊ  φέρουσα.     Ηπρός  έσπέραν,   και  εσται  πένθος·  πρ\ν  ή  πρωί,  και 

4  δόξης  ΐ°]  ρι·  της  ΝΑΟΓ  |  πιονα  (πει.  Β*  πι.  Βι,Α*)]  πλείονα  (ττλι.  ΝΑ^*)  ΝΑς)Γ 
Γ)αΓ  |  σεισθησεται  (σισθ.  Α)]  ισ  δΐΐρ  Γ3.5  Αα?  5  σταχυών  {ταχ.  Κ* 
σταχ.  Κ1  ,νίά)'  (:·1))]  +  εν  τω  βραχιονι  αυτόν  Κ*  (ίπιρΓοβ  Κ"- ε·^)  Α  |  αμησει 
Κ*ίοη  ̂   2ο  511ρ  Γ&5  ̂ ΐ)  6  αντων]  αυτού  Α<3*  (-των  ζ)Ιϋ£)  Ί  ο  άν- 

θρωπος] οπι  ο  Κ*  (Ιΐη.1)  Κε··"1^-11)  Α  8  ωσιν]  +  επι  τοις  αδικησασιν  αυτούς 
ουδε  Κ  |  εργοις]  ερτ  ΐηοερ  Κ*  |  αυτών  2°]  +  αλλ  έσονται  (-τε  ί<)  πεποιθοτες 
(πο  ΐηοερ  Κ*  πεπ.  ̂ 1,νκ1ί)  επι  τον  αγιον  του  ΙηΧ  ̂ ^^  |  δένδρα]  +  επι  τα  αρση 
αυτών  Κ*  (ϊπιρΓοΙ)  ̂ ν0""1  εΙ  [6X0  αυτών]  ϋ.^)  αΧση  αυτών  Α  +  αυτών 
9  πολις  (-λεΐί;  ̂ ε·1^3)  I  οηα  σου  Κ*  (1ιαΐ>  Κ0·3)  |  ενκαταλελιμμ.  Ν  εγ- 
καταλελειμμ.  Β3ΐ,(2αΓ  |  κατελιττον]  έ\κατε\ιπον  ς\  εγκατελειπον  Α  κατεΧειπον 
(^)α  (ροδίεα  ΓΕ5  ε  2°)  Γ  |  ΑμΙμορρεοι  Κ  10  κατέλειπες  ()Ά  (ροδίεα  Γαδ  ε  2°) 
εγκατέλειπες  ΑΓ  |  βοηθού]  θυ  Γ  11  αν]  εαν  \\  \  φυτεύσεις  Γ  |  σπειρης] 
φύτευσης  Α  |  ως]  ωσπερ  Α  |  κληρώσει  (2°)  ί\  (-σι)  Γ  |  οηι  σου  Α  13  φε- 

ρομένου] καταφερ.  Α<^)  |  χνουν]  χνους  Κ*  (χνουν  Ν0·3·  ς1))  χουν  ΑΓ  |  άχυρων 
Ο  Γ  |  Χικμώντων]  θ'σ'  ορέων  ̂ π,ε  14  προς]  ρ  γ  σ'θ'  το  0™%  |  οιη  και  ι° 
ΚΑ(5Γ  I  προι  Ν*  (πρωι  Χς·3'  ε  ί5) 
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XVIII  I  ΗΣΑΙΑΣ 

Β  ουκ  εσται.     αύτη  η  μερ\ς  των  υμάς  π ρονομευσάντων ,  και  κληρονομιά 
τοΊς  νμάς  κληρονομησασιν . 

'^Ούαι   γης    πλοίων   πτέρυγες   επεκεινα   ποταμών  λίθιοπίας,   2ό  *  XVIII 
αποστέλλω^  εν  θαλάσση  ομηρα  και  έπιστοΧάς  βυβλίνας  επάνω  τον 
ύδατος,     πορεύσονται  γαρ  άγγελοι  κούφοι  προς  έθνος  μετεωρον,  κα\ 
ξένον  Χαον  και  χαλεπόν  τις  αυτού  επεκεινα;  έθνος  άνέλπιστον  κα\ 
καταπεπατημενον.     νυν  οι  ποταμοί  της  γης  3  πάντες  ως  χώρα  κατοι-  3 
κουμενη    κατοικηθησεται·  η  χωρά   αυτών  ως  εις  σημεΐον  άπο  ορούς 
άρθη,  ως  ο~άΧπιγγος  φωνη  άκουστον  εσται.     4 διότι  όντως  μοι  είπεν  4 
Κύριος   Ασφάλεια   εσται   εν  τη   ε  μη    πόΧει   ως   φως   καύματος  με- 

σημβρίας, και  ως  νεφέλη   δρόσου  ημέρας  άμητου  εσται.    5  προ  τον  ζ 
θερισμού,  οταν  συντελεσθη  άνθος,  και  ομφαξ  ανθήσει  άνθος  ομφα- 
κίζονσα·  και  άφεΧεϊ  τα.  βοτρύδια  τα.  μικρά  τοϊς  δρεπάνοις,  και  τάς 
κληματίδας  άφελεί  και  αποκόβει,  6 και  καταλείψ-ει  άμα  τοΐί  πετεινοϊς  6 
τον  ουρανού  και  τοΊς  θηρίοις  της  γης·  και  συναχθησεται  επ"  αυτούς 
τά  πετεινά  τον  ονρανον,  και  πάντα  τα  θηρία  της  γης  επ'  αντον  ηζει. 
7 εν  τω   καιρώ  εκε'ινω  άνενεχθησεται  δώρα  Κυρίω  σαβαωθ  εκ  Χαον  η 
τεθλιμμένου  και  τετιΧμενον,  και  άπο  Χαον  μεγάΧον  άπο  τον  νύν  και 
εΐί  τον  αιώνα  χρόνον  έθνος  ελπίζον  και  καταπεπατημενον,  ο  εστίν 
εν  μέρει  ποταμού  της  χώρας  αυτού,  εις  τον  τόπον  ου  το  όνομα  Κυρίου 
σαβαώθ,  ορος  Έειώτ. 

"Ορασις  Αιγύπτου.  XIX 
ΙΊδού  Κύριος·  κάθηται  επ\  νεφέλης  κουφής  και  ήξει  εις  ΑΪγυπτον,  ι 

και  σεισθησεται  τά  χειροποίητα  Αιγύπτου  άπο  προσώπου  αυτού,  και 

Ι^Αί^Γ        14  τοι*  νμας  κληρονομησασιν  {-σονσιν  Κ*  -σασιν  \&Λ> ζΛ>)]  των  υμας  κληρο- 
νομησαντων  ΑΓ  του  ημας  κληρονομησασιν  (δυρ  Γαδ)  ί^3  XVIII  1  ουαι] 
ο  δΐιρ  ταδ  ί^)3·  2  ομηρα... βυβλινας]  α'  πρεσβυτας  κ  εν  σκευεσι  βιβλίου  σ' 
αποστόλους  κ  δια  σκευών  παπνρινώ  θ'  ομηρα  κ  εν  σκευεσι  πάπυρου  (^ιη£  \  βιβλι- 
νας  ΚΑ(2Γ  |  οπι  άγγελοι  |  προ$]  επ  Γ  |  τι$]  τι  Α  |  κατεπατημ.  Α  |  νυν  βϊδ 
δΟΓ  Α  3  ως  ευ]  ωσει  Β^ΚΑί^Γ  \-αρθη]  αρθησεται  ΚΤ  +  θ'α'σ'  οψεσθε  ̂ ,ηδ 
4  διότι]  οτι  &Α<^)  |  είπαν  μοι  ̂ ΑΟΓ  |  ασφαλια  \  κύματος  Α*νΜ  (καυμ. 
Α?)  5  άνθος  ι°]  ρΓ  το  Κ0-3  (πΐΓδ  ταδ)  |  άνθηση  Α(±  \  αψελει  ι°]  αφαιρεί 
Γ  |  κλιματιδας  (±*  (κλημ.  ̂ 3)  |  αποκόψει)  κατακοψει  Κ  (-ψ ι  Ν*  -ψει  Ν0^) 
Α(^*  (αποκ.  (^ηι£)  Γ  7  τετιλμενου]  +  και  ταπινου  Ν*  (-πειν.  Κ0·1»)  |  μεγά- 

λου] οι  λοιποί  φοβερού  0™8  \  έθνος  ελπιζον  (ανελπιστον  Χ)  και  καταπεπατη- 
μενον] α'  [έθνους]  υπομένοντος  κ  συν  πεπατημένου  ^Iη8'  |  ποταμού]  ρΓ  του  Α  1 

σαβαωθ]  +  επεκληθη  Χ  |  ορος]  ρτ  εις  ̂ Π1&  |  Σιων  Β^ΑΟ.  XIX  Ιίί  ρβπίΐ 
ίη  Γ  1  καθηται  επι  νεφ.  κουφής]  α'  επιβαίνει  επι  πάχους  ελαφρού  (^)ιη£  | Αιγυπου  (δΐο)  Κ 
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ΗΣΑΙΑΣ XIX  12 

2  η    καρδία   αυτών  ηττηθησεται  εν  αύτοίς.     2  και   επεγερθησονται   Αι-  Β 
γύπτιοι  επ'  Αιγυπτίους,  κα\  ποΧεμησει  άνθρωπος  τον  άδεΧφον  αυ- 

τού και  άνθρωπος  τον  π\ησίον  αυτού,   πόΧις  επ\  πόΧιν  και  νομός 

3  67Γί  νομόν.  3 και  ταραχθησεται  το  πνεύμα  τών  Αιγυπτίων  εν  αυ- 
τοίς,  και  ττ)ι/  βουΧην  αυτών  διασκεδάσω,  και  επερωτησουσιν  τους 

θεούς  αυτών  και  τά  άγάΧματα  αυτών  και  τούί  ε'κ  της  γης  φωνούντας 
4  και  τους  εγγαστρίμυθους.  4 και  παραδώσω  Α'ιγυπτον  εϊς  χείρας  αν- 

θρώπων   κυρίων  σκΧηρών,   και  βασιΧεΊς    σκΧηροΙ   κυριεύσουσιν  αύ- 
5  τών.     τάδε  Χεγει  Κύριος  σαβαώθ.     5  και  πίονται  οι  Αιγύπτιοι  ύδωρ 
6  το  παρά  θάΧασσαν,  6  δε  ποταμός  εκΧείψει  και  ξηρανθησεται-  6  και 
εκΧείψουσιν  οι  ποταμοί  και  αί  διώρυχεί  τοί»  ποταμού,  και  ξηραν- 

θησεται    πάσα    συναγωγή   ύδατος    και    εΊ^   παιτι    ε'Χει   καΧάμου  και 
7  πάπυρου,   7 και  τό  άχι  τό  χΧωρον   πάν  το  κυκΧω  τού  ποταμού  και 
8  το  σπειρόμενον  δια  τού  ποταμού  ξηρανθήσεται  άνεμόφθορον.  8και 
στενάξουσιν  οι  άΧεεΊς,  και  στενάξουσιν  πάντες  οι  βάΧΧοντες  άγκιστρα 
εϊς  τον  ποταμόν,  και  οι  βάΧΧοντες  σαγηνας  και  οι  άμφιβοΧεϊς  πενθη- 

9  σουσιν.      9  και   αισχύνη   Χημψεται   τους   εργαζομένους   το   Χίνον  το 
ίο  σχιστον  και  τους  εργαζομένους  την  βυσσον,  Ι0και  έσονται  οι  εργα- 

ζόμενοι αυτά  εν  οδύνη,  και  πάντες  οι  ποιούντες  τον  ζύθον  Χυπηθη- 
ιι  σονται  και  τάς  ψυχάς  πονεσουσιν.  11  και  μωροί  έσονται  οι  άρχοντες 

Ύάνεως'  οι  σοφοί  σύμβουΧοι  τού  βασιΧεως,  η  βουΧη  αυτών  μωραν- 
θησεται.     πώς  ερείτε  τω  βασιΧεΐ  Υίοι  συνετών  ημείς,  νιοι  βασιΧεων 

ΐ2  τών  εξ  άρχης ;  Ι2πού  εισιν  νύν  οι  σοφοί  σου;  και  άναγγειΧάτωσάν 
σοι    και   εϊπάτωσαν  τι   βεβούΧευται   Κύριος   σαβαώθ  επ'  Α'ιγυπτον. 

1  η  κάρδια]  αι  καρδιαι  Α  ομοιω$  οι  γ'  [η  κάρδια]  Οηι£  |   ηττηθησονται  Α  &ΑΟΓ 
2  επεγερθησεται  ̂ *  (-σονται        |  άνθρωπος  2°]  οι  γ'  ανηρ  (^"^  |  πολις  (-λευ 
Β*  -λυ  Β'"1)]  ρΓ  και  επεργηθησονται  Β13  <νίάί  ιη£  ρΓ  και  επεργηθησεται  ΚααΑ  ρΓ 
πολεμησι   και   Κ*   ρΓ  πολεμησι  επεργηθησεται  και  3  #εοι/ϊ]  υ 
ΓβδΟΓ  (^?νι£ΐ  |  του  εγγαστρίμυθου  Β*  τοι>$  ενγαστριμνθους  ΒΗ^Α(^)*Γ  (τοι»? 
ε77·  Β^ί^  +  και  τοι>5  7ζ/ωστα$  4  Α^πτο^]   ρΓ  τη  ομοίως  οι  γ' 

6  διώρυγες  ΝΑ<2*  (-χει  ί^)  άε  Γ  ηοη  Ιίη  7  [α]χει 
Γ  |  το  σπειοομεί/οι/]  ρΓ  παν  Β'^ΚΑί^Γ  8  αλιευ  Β:ι?,,^^'·,,  (λειευ)  (^Γ  | 
στεναξουσι  2°  \  οι  βάλλοντες]  οι  (έυρ  ταδ  Κ1)  βαλ.  Κ*  (οι  βαλλ.  £\ε·3)  | 
άγκιστρα  (ανγ.  Β*  αγκ.  Β'"1^)]  αγκιστρον  \\  (αγγ.  £\*  07*.  Κ0·13)  Α(^)  σα- 
γηνην  Γ  !  σα7'^ι/α5]  αγκιστρον  Γ  9  λημψεται]  \ηψ.  ̂ Γ  ται  δυρ  ΐ"3.δ 
Κ1  |  το  λι^οι/  το  σχι  δυρ  ταδ  Κ1  |  σχιστό»/  (σχιίτοΐ'  σχισ|τ.  Κ0·3» ε·5)] 
σ'  κτενιστον  Γ)  10  οι  εργαζόμενοι  αυτα  εν  οδύνη]  α'  αι  αποθηκαι  αντης 
τεταπεινωμεναι  θ'  τα  πειονα  αντης  τεταπεινωμενα  |  εργαζόμενοι  ΒΚ* 
Γνίι1]  διαξομενοι  Νε·Μν><ΐ)  (ροδίεα.  Γα*)  διαλθ7ί£ομει>οι  Α<2*  (εργ.  (^ηι&)  \  ποι- 
ουντες  τον  'ζυθον]  τον  'ζυθον  ('ζνγον  Κ*  'ζυθ.  \\Ζ·Ά 61  Ρ°5ΐεα)  ποιονντ.  ̂ Α(^  7τοιουι>τ. 
το  ̂ ον  Γ  11  αρχον  Ν*  (αρχοι^τεί        |  σννβουΧοι  Χ  συμβολοι  Γ  | 
η  /^ουλτ;]  ρΓ  και  ̂ α·α  (ροδίεα  ΐ'α.^) 
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XIX  13  ΗΣΑΙΑΣ 

Β  13εξεΧιπον  οι  άρχοντες  Τάνεως,  και  ύψώθησαν  οι  άρχοντες  Μεμφεως,  13 
και   πΧανήσουσιν   Α'ίγυπτον   κατά  φυΧάς.     14  Κύριος  γαρ  εκερασεν  ιλ 
αύτοϊς   πνεύμα   πΧανήσεως,  και  επΧάνησαν  Α'ίγυπτον  εν  πάσι  τοις 
εργοις    αυτών,   ως    πΧανάται    6   μεθύων   και  ό   εμών   άμα.      15  και  15 
ουκ  εσται  τοΙς  Αίγυπτίοις  έργον  6  ποιήσει  κεφαΧήν  και  ούράν  και 

αρχήν  και  τεΧος.  16       δε  ημέρα  εκείνη  έσονται  οι  Αιγύπτιοι  τ6 
ώς  γυναίκες  εν   φόβω   και  εν   τρόμω   άπο    προσώπου   της  χειρός 

Κυρίου    σαβαώθ  ην   αύτος  επιβαΧεϊ   αύτοίς.     17 και    εσται  ή  χώρα  ιη 
των  Ίουδαιωι/  τοις  Αίγυπτίοις  εϊς  φόβηθρον  πάς  6ς  εάν  ονομάση 
αυτήν  αύτοϊς,  φοβηθήσονται  δια  τήν  βουΧήν  ήν  βεβούΧευται  Κύριος 

έπ    αυτήν.  18  Ύη  ήμερα,  εκείνη  έσονται  πέντε  πόΧεις  εν  Αι-  ι8 
γύπτω  ΧαΧοϋσαι  τη  γΧώσση  τη  Χαναανείτιδι  και  όμνύντες  τώ  ονό- 

ματι Κυρίου"  πόΧις  άσεδεκ   κΧηθήσεται  ή  μία  πόΧις.  19  19 
ήμερα  εκείνη  εσται  θυσιαστήριον  τω  κυρίω  εν  χώρα  Αιγυπτίων,  και 

στήΧη  προς  το  οριον  αυτής  τω   κυρίω,  20 και  εσται  εις  σημεϊον  εις  ίο 
τον  αιώνα  Κυρίω  εν  χώρα  Αιγύπτου·  οτι  κεκράξονται  προς  Κΰριον 
διά  τους  ΘΧίβοντας  αυτούς,  και  άποστεΧεΐ  αύτοΊς  ανθρωπον  ος  σώσει 

αυτούς,   κρίνων   σώσει  αυτούς.      21  και  γνωστός  εσται  Κύριος  τοις  2ΐ 
Αίγυπτίοις·   και  γνώσονται  οι   Αιγύπτιοι  τον    κύριον   εν   τη  ήμερα 
εκείνη,  και  ποιήσουσιν   θυσίας,  και   εϋζονται  ευχάς  τω   κυρίω  και 

άποδώσουσιν.    22 και   πατάξει  Κύριος  τους  Αιγυπτίους   πΧηγη,  και  22 
Ιάσεται  αυτούς  ίάσει,  και  επιστραφήσονται  προς  Κύριον,  και  εϊσα- 

&*Α(2Γ       13  εξελειπον  Α<3*  (-λιπον  (,)3)  Γ  |  πλανησουσιν]  οι  γ'  εττλανησά  (^"^  1 
Αιγυπτον]  ρ  γ  τη  (δϊο)  (^)ιη£νίά  14  επλανησεν  Κ  |  Αιγυπτον]  ρΓ  α'σ'θ' 
την  ]  πασιν  ΑΓ  ]  αντων]  οι  γ'  αυτής  0™ζ  15  Έγυπτοιοις  (δίο) 

Κ*  Αιγ.  ̂ε·3'€·1)  |  οιη  και  3°  &*Α(^Γ  16  τη  δε  ήμερα  εκ.]  οπι  δε  (τη  ημ. 
εκ.  Γ£50Γνίά)  |  Εγυπτ.  Κ*  (Αιγ.  ̂ ε·3-^:  ϊΐεπι  ι8,  2ΐ)  |  οπι  εν  ι°  |  -ην  αυτός 
επιβα  Γ650Γ  νίά  ̂ ?  17  χωράν  Α*  (χωρά  Α3?)  |  φόβηθρον-]  φο  δυρ  ταδ  Β3Ϊ) 
φοβητρον  ΝΑ(^Γ  |  εαν]  αν  &Α£)Γ  \  ομοση  Ν*  (ονομ.  ονομάσει  Γ  |  αυ- 

τού αυτήν  Κ*  (αυτήν  αυτού  £\ε·3)  |  την  β.]  την  Γ650Γ  νίά  Β?  +  κΰ  σαβαωθ  Α  | 
Κυριος]  +  *■  σαβαωθ  <3Π1£  |  αυτήν  ι°]  αυτούς  Ν*  (-την  Νε·3>ε·*>)  ̂   18  τη 
ήμερα]  ρτ  εν  &ί  |'  τολευ]  πολις  ()*  |  Αιγυπτω]  ρΓ  οι  γ'  γη  ̂ Iηδ  |  τη  γλωσση] οπι  τη  ̂   |  Έ,ανανιτιδι  ς\  Α^Γ  |  ομνυντες]  ομνύοντες  οι  ομννοντ.  Γ  ομνυουσαι 
Κ^Αί^)  (δπρεΓδΟΓ  οι  γ'  <5?)  οι  ο'  ομνύοντες  (^"^  |  Κυρίου]  +  σαβαωθ  (^""ε  | 
ασεδακ]  ασεδ  ήλιου  Κ*  (ϊιηρίΌΐ)  δηλιου  Κε·3  ασεδεκ  ̂ ε·ι>)  σ'  ήλιου  α'0'  αρε? 
(α'θαρες  δϊο)  |  κλ^^τ/σεται]  ρΓ  και  £ν*  (ηιοχ  ίηιρίΌο)  19  ̂ υσιασττ/ριοι/] 
ρν  το  Α  |  Αιγυτττιων]  Αιγύπτου  20  εισημιον  Κ*  (ευ  στ;α.  ̂ ?νιε1)  |  αιω^α 
Κ*  (-να  ς<α·*>)  |  Κυριω]  κ?  Κ*  (κω  Κ0·3»0·13)  |  οπι  προς  Κυριον  ̂ *  (Ιιαΰ  Χε·3)  | 
αυτοις]  +  κς  ̂ ίΑ^Γ  |  ανθρωπον  ος  σώσει  αι»τοι>?]  α'σ'θ'  σρα  οπερ  ερμηνεύεται 
Ις  (δΐο)  ̂ Iη2  21  και  γνωστός]  αι  γνω  δΐιρ  Γ3.δ  Β35  |  θυσίας]  σ'  θυσία 
α'  θυσια  +  '%·  α'  και  δωρω  ̂ Π1&  |  αποδωσωσειν        (·σιν  ̂ ε·1))  22  π\ηγη] 
+  μεγάλη  ̂ ^Α^  |  και  ιασεται  αυτούς  ιασει]  θραύσει  κ  ιασι  ̂ ,η^  |  εισακουσεται] 
εισακουσονται  Ν*  (-σεται  Κ0)  εττακουσεται  Α(^) 
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23  κούσεται  αυτών  και  Ιάσβται  αυτούς.  "3Ττ/  ήμερα  εκείνη  εσται  Β 
77  όδόί  Αιγύπτου  προς  '  Ασσυρίους,  και  εισελεύσονται  Άσσύριοι  ει$ 
Α'ίγυπτον  και  Αιγύπτιοι  πορεύσονται  προς  Άσσυρίους,  και  δουλβυ- 

24  σουσιζ/  Αιγύπτιοι  τοις  Άσσυρίοις.  24Τΐ7  ήμερα  εκείνη  εσται 
Ισραήλ  τρίτος  εν  τοις  Αίγνπτίοις  και  67/  τοίί  *  Ασσνρίοις,  ευλογημένος 

25  «ν  Τ77  7,7  ίύλό-)/7?σ€ν  Κυριο$·  σαβαώθ  λέγων  Ευλογημένος  ό  λαοί 
/χου  ό  61/  Αίγύπτω  και  ό  βϊ>  Άσσνρίοις,  και  τ;  7*7  κληρονομιά  μον, 
Ισραήλ. 

XX   ι        ΙΤοί)  έτους  ότε  εισήλθε   Ύαναθάν  εις   "  Αζωτον ,  ήνίκα  απεστάλη 
υπό  Άρνά  βασιλέως  ' Ασσνρίων   και  επολεμησεν  την  "Αζωτον  και 

2  ελαβ«ν  αυτήν,  2  τότε  ελάλησεν  Κύριος  προς  Ήσαιαν  υ'ιόν  Άμώς 
λέγων  ΐίορεύον  και  αφελε  τον  σάκκον  από  της  δσφύος  σον,  και  τα 
σανδάλια  σου  νπόλυσαι  άπο  τών   ποδών  σου,  και   ποίησον  ούτως, 

3  πορενόμενος  γυμνός  και  άι>υ7τόδ6το?.  3 και  είπεν  Κύριος  *Ον  τρό- 
πον πεπόρευται  ό  παΊς  μου  Ησαΐας  γυμνός  και  άνυπόδετος  τρία 

ετη,   τρία    ετη    εσται    είς    σημεία    και    τέρατα  τοΊς   Αίγυπτίοις  και 
4  Αίθίοψιν  4  ότι  ούτως  αξει  βασιλεύς  Άσσυρίων  την  αίχμαλωσίαν 
Αιγύπτου   και  Αιθιόπων,   νεανίσκους   και   πρεσβύτας,  γυμνούς  και 

5  ανυποδέτους  άμα,  κεκαλυμμένους  την  αισχύνην  Αιγύπτου.  5  και  αι- 

σχυνθήσονται  ήττηθεντες  επ\  τοϊς  Αίθίοψιν,  εφ'  οΐς  ήσαν  πεποι- 
6  θότες  οι  Αιγύπτιοι,  οι  ησαν  αυτοϊς  δόξα.  6  και  εροΰσιν  οι  κατοι- 
κουντες  εν   τη   νήσω  ταύτη  εν  τη   ήμερα  εκείνη  Ιδού  ήμεις  ήμεν 

23  η  οδος]  ο  οδ.  Κ  οπι  η  Α(^)Γ  |  Ασσυριοι  εις  Α17·]  ι  εις  δπρ  ΓΕ5  Β311  |  Αι-  ΚΑζ,ίΓ 
γυπτιοι  ι°]  ρΓ  οι  Α(^Γ  24  τρίτος  Ιηλ  ̂   |  εν  τοις  Ασσ.  (Ασσυριος 

-ριοις  Κνίχ  3η1<:  Μ)  και  εν  τοις  Α17.  ΚΑΓ  25  ην]  η  Α  |  ευλογημένος  ο] 
ευλ.  εσται  Υς  £{* νί<1  +  βσται  ο  Ν!  |  ο  ίΐ»  Ασο*.]  οπι  ο  <3  |  οπι  777  Β,ι1>ί$Α(^ 
XX  1 — 2  του  έτους. .  .λέγων  βναη  ϊη  Γ  |  οτε]  ου  ̂ Α(^  |  εισήλθε  Ύαναθαν]  Τα 
ηοη  ϊηδί  Β15  εισηλθεν  Να0αι>  Κ*  Α  εισηλθεν  Ύαν.  $,α·&>  ά·*> &1  Ο*  εισηλθεν  θαρθα 
Ο^ε  ΗΐαΙ  Γ  |  Αρα]  α'0'  Σα/κτ/^  °"'  Σαργών  ̂ Π1&  ;  το//  Α£ωτοζ>  ̂ *  (την  Α^. 
Κε·α)  |  ελαβεν]  κατελαβετο  ΝΑί)  2  οπι  υιον  Αμωϊ  ΝΑ<3  ηϊ&Ι  Γ  |  σαν- 

δάλια] θ'σ'  υποδήματα  |  πδων  Κ*  (ποδ.  Κ](νκΐ))  |  ττοιησοι/]  ποιησεν  (δϊο) 
(-σον         εττοιησεν  (α'  ομοίως)  ̂ IηεΓ  |  ανιπΓοδτιτοϊ  Α  3  Ησαΐας  ο 

7ταυ  μου  Α(^)Γ  |  τρια  €τ>7  (ΐ°)]  τριαετης  &\  |  οπι  τρια  ετη  (2°)  ΝΑ<3Γ  |  οπι  βι$ 
ΚΑ(2Γ  |  Ε7υ7ττιοΐ5  Κ  |  Κθιοψιν  Κ*  (Αιθ.  ̂ ε·ι>)  4  οτι]  ρΓ  και  νοησονσιν 
£\Γ  |  βασιλει/ϊ]  ρΓ  ο  Κ  Γ  |  Ασσι/ριων]  ρΓ  των  Γ  |  Αΐ7^7ττου  ι°]  Αιγυπτίου  Ο* 
(-του  (^"β^  +  ̂ σ'  />  ττιν  αιχμαλωσία  ()'"*?  |  Αι6Ίθ7τωί/]  Ε^ιοπω//  Χ  (Αι6>.  Ν0·5) Αι#ΐ07τια5  Γ  |  αμα  κεκαλυμμένους]  ανακεκαλ.  £νΑ(^)Γ  5  αισχυνθησονται 
...Αι^.]  θ'  καταισχϋ\θησονται  απο  Αιθιοπίας  ελπίδος  αυτώ  <^)ιηε  |  ηττηθεντες 
(π  ρΓΟ  η  ι°  ϊηδΐ  ΚΛβ  ρο.δίεα  οογγ)]  +  οι  Αΐ7υ7ττιοι  ̂ Αί^)]1  |  οι  τ?σα^]  ησαν  γαρ 
Α^  6  ερουσιν]-τεν  τη  ήμερα,  εκείνη  Κ  |  οηα  εν  τη  ημ.  εκείνη  ΝΑ^  (ηαο 
%·  οι  γ'  ς)™ε)  Γ 

«35 



XXI  I ΗΣΑΙΑΣ 

Β  πεποιθότες  του  φυγείν  είς  αυτούς  είς  βοηθειαν,  ο'ί  ουκ  εδύναντο  σω- 
θηναι  άπο  βασιλέως  Άσσυρίων  και  πώς  ημείς  σωθησόμεθα; 

Το  όραμα  της  ερήμου.  XXI 

1  Ωί  καταιγις  δι    έρημου  διελθοι,    εξ  έρημου   ερχόμενη   εκ   γης"  ι 
φοβερον  2το  όραμα  καί  σκληρον   άνηγγέλη  μοι.     ό  άθετών   αθετεί,  2 
6   άνομων   άνομεϊ.      έπ'   εμο\   οι   Έλα/χβίΥαι,    και  οί   πρέσβεις  των 
Περσών  επ    εμε  έρχονται,    νυν  στενάξω  και  παρακαλέσω  εμαυτόν. 
3 δια  τούτο  ενεπλησθη  η  οσφύς  μου  εκΧύσεως,   καϊ  ώδϊνες  ελαβόν  3 

με   ώς  την  τ'ικτουσαν  ηδίκησα  το  μη  άκονσαι,  εσπούδασα  του  μη 
βλεπειν.     4  ή   καρδία  μου   πΧανάται   και   ή   ανομία  με  βαπτίζει,   η  4 
ψυχή   μου   εφεστηκεν   είς   φόβον.     5 ετοίμασον   την   τράπεζαν,    φά-  5 
γετε,  π'ιετε'  άναστάντες  οι  άρχοντες  ετοιμάσατε  θυρεούς,  6οτι  οϋτως  6 
είπεν  προς  με   Κύριος   Βαδίσας  σεαυτω  στήσον  σκοπόν,  κα\  ο  αν 

'ίδης   άνάγγειΧον.     7  και   είδον  άναβάτας   Ίππεϊς  δύο,  και  άναβάτην  η 
ονου  και  άναβάτην  καμήλου,     άκρόασαι  άκρόασιν  ποΧΧην,  8 και  κά-  8 
Χεσον  Ουρείαν  είς  την  σκοπιάν.     Κύριος  εΐπεν  'Έστην  δια  παντός 
ημέρας,  και  επ\  της  παρεμβολής  εγώ  εστην  6Χην  την  νύκτα,  9κα\  Ιδού  9 
αυτός  έρχεται  άναβάτης  συνωρίδος.     και  άποκριθεις  είπεν  ΊΙεπτωκεν 
πέπτωκεν  Βαβυλών,  και   πάντα  τα  αγάλματα  αύτης  και  τα  χειρο- 

ποίητα   αύτης   συνετρίβη    είς    την    γην.     10 ακούσατε    οί    καταΧεΧιμ-  ίο 

ΚΑ(2Γ        6  εαυτούς   Β*    (ευ   αυτούς   Β3ΐ))  |  βοηθιαν  |  οι]  και  αυτοί  | 
-ηδυναντο  ΚΑΟΥ  |  απο]  υπο  Γ  XXI    ίϊΕ  όραμα]  ρημα  Ηΐαί 
Γ  |  έρημου]   *■  θαλάσσης  ζ)11^  1  0οι  ξ)*  (διελθοι  ̂ 1η&)  |  ε£]  εττ  Χ* 
(εξ  Κε·3)  2  Έλαμιται  Ν  (-τε  Ν*  -ται  Ν0·13)  ξ)  3  ηδικησα]  ηδι- 
κησαν  ως  ̂ *  (ν  ως  Γ3.8  |  εσττουδασαν  Ν*  (ν  Γ3.5  ̂ ?)  |  του  μη  βλ.]  το  μη 
βλ.  £ίΑ(^)Γ  4  και  η  ανομία  με]  ανομία  με  και  η  αμαρτία  με  Κ*  οιη  και  η 
αμ.  με  Κε·»,  <:·ΐ>  (κ  η  ανομία  με  Κ^5)  |  ψη\χη  Ν*  (ψυ.  Κ?)  \  βον  Ν*  (φοβον 
^ιμι  Μΐε  ε.&^  5  ετοίμασον]  ετοιμάσατε  ̂   |  τραπεζαν]  +      σκοπευσον  την 
σκοπιαν  |  χιετε  φάγετε  ΝΑ(^)  |  θερεους  Β*  (θυρ.  Β*13)  6  οτι]  διότι 

|  προς  με  Κύριος]  προς  με  κς  σαβαωθ  &ά-Ά  κ~ς  προς  με  Α^  μοι  κΐ  Γ  ]  σε- 
αυτω] εαυτω  Χ  |  και  ο  αν  ιδης  αναγγειλον]  α'  κ  οσα  οψεται  αναγγελει  θ'  ο  εαν 

ιδη  αναγγελει  σ'  ο  αν  ιδη  αναγγειλατω  ̂ Π1&  |  ο]  ον  Β*νίάΝ*  (ο  Ν°·3>  €·5)  Γ  (  αν] 
εαν         ̂   Α(^  7  και  ειδον  (ιδον  ΚΑΤ)]  α'θ'  κ  οψεται  σ'  κ  ιδεν         |  οιη 
και  2°  ΝΑ(,)Γ  |  ακροασιν]  ψ  *·  α'θ'  ς)ιηε  8  Ουριαν  Βι)^^Α^Γ  θ'  αριηλ 
α'  λέοντα  σ'  λεαιναν  |  σκοπιαν]  +  ϊϊϋ  ΚΑ(^  (σ'  κς  ̂ η1δ')  Γ  |  Κύριος]  και 
^Α(<)Γ  |  παρεμολης  Κ*  (παρεμβ.   ̂ )  |  οηι  εγω  Α(^  9  σινωριδος  Κ* 
ξυν.       (ροδίεα  συν.)  |  οηι  πεπτωκεν  2°  £$Α(^)  (ομοίως  οι  γ'  Γ  |  πάντα] 
ειποντα  ί<*  (πάντα  &°·Ά  <νίά>  61  Ρ03163)  |  συνετρίβη  (σν\ετρ.  Β*  συ\νετρ.  Β?)]  σννε- 
τριβησαν  ̂ ^Α^Γ  10  καταλελιμμ.  (καταλιμμ.  Β*  καταλελιμμ.  Βηΐ3)] 
καταλελειμμ.  (2α 
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ΗΣΑΙΑΣ 

χχιι  3 

μενοι  και  οί  οδυνώμενοι,  ακούσατε  ά  ηκουσα  παρά  Κυρίου  σαβαώθ'  ό  Β 
θεάς  του  Ισραήλ  άνήγγειλεν  ήμΊν. 

Το  όραμα  της  Ίδουμαίας. 

ιτΊ1ρος   εμε   καλά  παρά  του  Ί,ηείρ  Φυλάσσετε  επάλξεις.     12  φυ- 
λάσσω το   πρωί   κα\  την   νύκτα·   εάν   ζητης   ζητεί,   κα\   παρ*  εμο\ 

^  ο'ίκει,  13εν  τω  δρυμω  εσπέρας  κοιμηθήση,  εν  τη  όδω  Ααώάν.  Ι4βι? 
συνάντησιν  διψώντι  ύδωρ  φέρετε,  οι  ενοικούντες  εν  χώρα  θαιμάν, 

ΐ5  άρτοις  συναντάτε  τοις  φεύγουσιν  15 δια  το  πλήθος  των  πεφονευ- 
μενων  κα\  δια  το  πλήθος  των  πλανωμενων  καϊ  δια  το  πλήθος  της 
μαχαίρας  και  διά  το  πΧηθος  των  τοζευμάτων  τών  διατεταμένων  κα\ 

ι6  δια  το  πΧηθος  τών  πεπτωκότων  εν  τω  πολεμώ.  ι6  διότι  ούτως 
είπεν  μοι  Κύριος  "Έτι  ενιαυτος  ώς  ενιαυτος  μισθωτού,  εκλείψει  η 

ΐ7  δόξα  τών  υιών  Κηδάρ,  17  και  τό  κατάλοιποι/  τών  τοξευμάτων  τών 
ισχυρών  υιών  Κηδάρ  εσται  ολίγον,  οτι  Κύριος  6  θεάς  Ισραήλ  ελά- 
λησεν: 

χχΐ  ι  Τό  ρημα  της  φάραγγος  Σειών. 

ι        1  Τι    εγενετό    σοι   οτι   νύν    άνεβητε    πάντες   εις   δώματα  μάταια; 
2  2 ενεπ-Χήσθη  ή  πόλις  βοώντων,  οι  τραυματίαι  σου  ού  τραυματίαι  εν 
3  μαχαίραις,   ούδε  οί   νεκροί   σου   νεκροί   πολεμώ.     3  πάντες    οι  άρ- 

χοντες σου  πεφευγασιν ,  και   άλόντες  σκληρώς  δεδεμενοι  είσίν,  και 

10  οι  οδνν.]  οιώ  οι  Α  |  ο  θεος]  ρΓ  α  Γ  |  ημιν]  μοι  Γ  11  (ίΐΐ)  το  ΚΑ(1Γ 
όραμα  της  Ιδ.  άββδί  υί  νίά  ΐη  Γ  |  καλεί]  καλείτε  Α  εκαλεσεν  Γ  |  φυλάσσεται 
^ε.ϊ>ρ  φνλαξεται  Α  |  επαλξις        (-ξεις  Κ0·13)  12  φυλάσσω]  φυλασσου  Κ0·* 
(ροδίεα  Γβροδ  -σω)  \  εαν  ζητης .. .οικεί]  α'  εαν  επιζητητε  επιζητείτε  επιστραφητε 
ηκατε  |  ζητης]  ζητείς  Γ  |  ωκβι  ̂   13  εν  ι°]  ρΐ  ·*·  θ'  λήμμα  εν  τη 
Αραβία  σ'  λήμμα  Αραβίας  α'  αρμα  εν  Αραβεια  |  εσπελ  ΐηοερ  ̂ *  (εσπέρας 
^ΐίοη^  |  Κοιμηθηση]  κοιμηθησεσθαι  Γ  |  Ααιδαν]  α'σ'  Αωδανιμ  θ'  Ώρ.  Ααιδ. 

Ααν  Γ  14  διψωντι  (διψοντ.  Γ)  υδωρ]  υδ.  διψ.  Α  15  πεφονευ- 
μένων]  φευγοντων  ̂ ΑΓ)  (οι  ο'  πεφον.  οι  γ'  μαχαιρω  Ωρ.  κατα  τους  ο'  (^)Πιε) 
Γ  |  των  (Αδ<πιε))  διατεταμενων ...  πολεμώ]  δίΐρ  γο.5  ΑΛ  |  πολεμώ]  παιδιω  ΑΛ 
16  διότι]  οτι  Α<3*  (διότι  (<)ιη£)   Γ  |  εκλείψει]  ρΓ  και  Κ  ]  οπί  των  νιων 
17  καταλοαΓοι>]  λοιπόν  Ν  |  υιη  των  ισχ.  ̂   |  ολίγον]  λι  Γ680Γ  Α1  |  οτι]  διότι 
ΚΑΓ,)  (οι  γ'  οτι  (,)'"£)  |  ελαλησεν  ο  θς  Ιηλ  ΚΑ<3  (οι  γ'  ο  θς  Ιηλ  ελαλ.  Ο1"*  )  Τ 
XXII  Ιίΐ  το  ρημα  της  φαρ.  Σειων  (Σιων  Β^ΑΟ)]  το  όραμα  της  φαρ.  Σ.  Α  θ'σ 
λήμμα  φαρ.  οράσεως  α'  οραματισπιριου  (βϊο)  (^"'ε  Ηΐαί  Γ  1  νυν  οτι 
ΑΟΓ  2  βοωντων]  +  '*  η  πολις  αγαυριωσα  (),ηε  |  αι  τρανμ.  £\*  (οι  τραυμ. 
^ο.,-ι  ει  ροδΐί;;ΐ|  Ι  €ν  μαχαιραις]  μάχαιρας  £\  (μαχερας)  Α  ζ)  Γ  |  πολέμου  ΝΑί^  (α'θ' 
πολέμων  οι  ο  πολεμώ  σ'  ομοίως  τοις  ο'  (,)1"2)  Γ  3  και  αλ.]  κλαυοντ.  Β*νί<1 1 
αλοντες]  οι  αλ.  Β,ι1)Α(^  οι  αλ.  σου  Γ  οί  λαλωνταις  (δϊο)  Κ*  αλονταις  ̂ \Ι("0Γ'  (-τεϊ 
{<':·1>)  |  δεδεμενοι]  δεδεγμενοι  Α  [  εισιν]  +  θ'       εοεθησαν  ομοθυμαδόν  (^)ιηε 
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XXII  4  ΗΣΑΙΑΣ 

Β  οί  Ισχύοντα  έν  σοι  πόρρω  πεφεύγασιν.    4 δια  τοντο  εϊπα  "Αφετέ  με,  4 
πικρώς  κΧανσομαι·  μη  κατισχύσητε  παρακαΧείν  με  ίττί  το  συντριμμα 
της  θυγατρος  τον  γένους  μον.    5  οτι  ημέρα  ταραχής  και  άπωΧείας,  και  5 
καταπάτημα  και  πΧάνησις  πάρα.  Κυρίου  σαβαώθ·  εν  φάραγγι  Έ,ειών 
πΧανώνται,  άπο  μικροΰ  εως  μεγάΧου  πΧανώνται  εττί  τά  ορη.    6οί  6 
δε   Έλαρ.είται  εΧαβον  φαρέτρας,   άναβάται    άνθρωποι   ε'φ'  ίππου*·, 
και  συναγωγή  παρατάξεως.    7 και  έσονται  αί  έκΧεκταΙ  φάραγγές  σου,  η 
πΧησθησονται  αρμάτων,  οί   δε   ίππ-εΐί  εμφράξουσι  τάς  πυΧας  σου, 
8 και  άνακαΧύψουσιν  τας  πύΧας  Ιούδα·  και  εμβΧέ^τονται  τη  ημέρα  8 
εκείνη  εϊς  τους  έκΧεκτούς  οΊκου$·  της  πόΧεως,  9 και  ανακαΧυψουσιν  τά  9 

κρυπτά  των  οίκων  της  άκρας  Δαυειδ.     και  εΐδοσαν  οτι  πΧείους  εϊσ'ιν, 
και  οτι  άπέστρεψ·εν  το  ύδωρ  της  αρχαίας  κοΧυμβηθρας  είς  την  πόΧιν, 
10 και  οτι  καθείΧοσαν  τούς  οίκους  ΊερουσαΧήμ  εις  όχυρώματα  τείχους  ίο 
τη  πόΧει.     "και  εποιησατε  έαυτόίς  υδωρ  ανά  μέσον  των  δυο  τειχών  ιι 
εσωτερον  της  κοΧυμβηθρας  της  αρχαίας,  και  ουκ  ένεβΧέψατε  εις  τον 

άπ'  αρχής  ποιησαντα  αυτήν,  και  τον  κτίσαντα  αυτήν  ουκ  ειδετε.   Ι2και  ΐ2 
εκάΧεσεν  κύριος  Κύριος  σαβαώθ  εν  τη  ημέρα  εκείνη  κΧαυθμον  και 

κοπετον  και  ξύρησιν  και  ζώσιν  σάκκων,  Ι3αύτοί  δε  εποιήσαντο  ευφρο-  13 
σύνην  και  αγαλλιαρα,  σφάζοντες  μόσχους  και  θύοντες  πρόβατα,  ώστε 
φαγείν  κρέα  και  πιάν  οίνον  Φάγωμεν  και  πίωμεν,  ανριον  γάρ  άπο- 
θνήσκομεν.     14  και  άνακεκαΧυμμένα  ταυτά  εστίν  εν  τοΊς  ώσιν  Κυρίου  14 
σαβαώθ,  οτι  ουκ  άφεθήσεται  ύμΊν  αντη  ή  αμαρτία  εως  άν  άποθάνητε. 

)ΧΑ(ΎΓ       3  εν  σοι]  σου  Γ  |  πορω  Κ*  (-ρρω  |  πεφευασιν  Ν*  (-γασιρ  Νε·»·^3) 
4  μη]  ρν  και  £\  |  κατισχύσω  ΐηοερ  ̂ *  (-σητε  Ο.1)  |  παραλειν  Κ*  (παρακαλ. 

|  συντρυμμα  Γ  |  γ^ουϊ]  λάου  (^)  5  τάραχοι^  Ν*  (-χη$  ί^·3»0·15)  ταραχή 
^*  ("Χ^5  I  αττολβιαί  Β  α7τα;λια$  ̂ (^*  |  κατ  άπατη  ματ  ος  ΚΑ(^)Γ  |  οηι  και 
πλάνησα  ϊ\*  (\ΐ3.ί>  κ  πλανησεως  Νε·3  κ  πλανησις  ς\ά-α)  0*  (η&ϋ  κ  πλανησις  0.™*) 
Γ  |  φαράγγι  Σειων  (Σιων  Β13Α^Γ)]  φαραγγει  Ων  Κ*  φαραγγει  Σιων  Νε·3  εΐ&ηίβα  | 
μικου  Κ*  (-ρου  Κε·3)  6  Ελαμιται  ίίί^3·  |  αναβαται  ανθρ.  εφ  ίππους]  α'  εν 
αρματι  ανων  ιππέων  θ'  συν  επιβαταις  ανων  ιππευσιν  ]  ίππους]  ιπποις 
ίν^Αί^)*  7  αι  εκλεκται  (εκλεται  Α)  φαρ.  σου]  οιώ  αι  ̂   θ'σ'  αι  εκΧεκται 
κοιλάδες  σου  α'  εκΧογαι  κοιλάδων  σου  (^)Π1£  |  πλησθησονται]  ενπλ.  Κε·Ε  εμπλ. 
Χ,ά.Ά  |  ξνφραξωσιν  £\  εμφραζονσιν  ̂ Γ  9  ιδοσαρ  Κ  |  απεστρεψαν  ΚΑζ)Γ 
10  καθιλοσαν  Κ  κα^λ.  Γ  |  Ιερουσαλήμ]  Ιελμ  Ν*  Ιλ^-ι  Ν^*3*  ι^χ  £*-ηά 
Ιημ  Α1  |  οχυρωμα  ΚΑ(^Γ  |  τειχου$]  ρΓ  του  &Α<3Γ  11  και  ε7Γ0ΐτ;σατε...α^α 
μέσον]  θ'σ'  κ  εποιησατε  ανα  μέσον  ζ)"^  |  εαυτοις]  αυτού  Γ  |  των  δυο]  οηι  των 
£\*  (ηαβ  Κε·3)  |  τειχεωι>  Κ  (τιχ.)  Α(^)Γ  |  απ  αρχής]  απαρχή  Κ*  (-χ^ί  Νε·3·  <:·ι>)  ( 
αυττ^ι/  '20]+*  πορρωθε  0™Ζ  \  ιδετε  ΈΡΚ  12  εκαλεσν  Κ*νιΛ  {-σεν  Κ1)  |  οίη 
κυρίου  ι°  Α^*  (ηαο  ̂ 1η&)  Γ  13  σφαξωνται$  Κ*  (-("οί/ταυ  Ν0·3  -τε?  | 
πιν  (πιειν  ̂ ε·υ)  |  φαγωμεν]  ρτ  λέγοντες  ̂ ίΑ^Γ  |  αποθ[νησ]κωμε\  Γ 
14  οπι  εν  τοις  Κ*νί<1  (ηαυ  Χ1ίθΓί»  ε·&)  |  Κι;ριου]  κϋ  ίί?  |  εως]  ϊηοερ  υ  Κ*  (πώ- 
ρΓΟΟ  ίν1*^01))  |  α7Γ0^αϊ/τ;τε]  αποθανειτε  Τ+  ειπεν  κ}  ίίε·3  +  (θ'σ')  ειπεν  κ?  κ?  των 
δυνάμεων  (^"^ 
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ΐ5        15  Τάδε  Χέγει  Κύριος  σαβαώθ  ΤΙορεύου  εις  το  τταστοφόριον  προς  Β 
ιό  Σόμναν  τον  ταμίαν  και  είπόν  αντώ  ι6Τι  συ  ώδε,  και  τ'ι  σοι  εστίν 

ώδε  ότι  εΧατόμησας  σεαυτώ  ώδε  μνημείον,  και  επο'ιησας  σεαυτώ  εν 
17  ύψηΧώ  μνημείον,  και  εγραψας  σεαντώ  εν  πέτρα  σκηνην;  1?ίδού  δή 

Κύριος  σαβαώθ  εκβάΧΧει  και  εκτρίψει  άνδρα,  και  άφεΧε'ι  την  στο- 
ι8  Χην  σον  και  τόν  στεφανόν  σον  τον  ενδοξον,  18 και  ρίπτει  σε  εις 

χώραν  μεγάΧην  και  άμετρητον,  και  ε'κει  άποθανη'  και  θησει  τό  άρμα 
19  σου  το  καΧόν  εϊς  ατιμίαν,  και  τον  οίκον  τον  άρχοντος  σον,  19 και 
2ο  άφαιρεθησει  εκ  της  οικονομίας  σου  και  εκ  της  στάσεως  σον.  20 και 

εσται  εν  τη  ημέρα  εκείνη  και  καΧεσω  τον  πιίιδά  μον  Έλιακείμ.  τον 

2ΐ  του  ΧεΧκίου,  21  και  ενδύσω  αντον  την  στοΧην  σον,  και  τόν  στεφα- 
νόν σου  δώσω  αντώ  κατά  κράτος,  και  την  οίκονομίαν  σου  δώσω  εις 

τάς  χείρας  αντον·  και  εσται  ως  πατήρ  τοΊς  ενοικονσιν  εν  ΙερουσαΧημ 
22  και  τοις  ενοικονσιν  εν  Ιούδα.  22 και  δώσω  την  δόξαν  Δαυείδ  αντώ, 

και  αρζει,  και  ουκ  εσται  ό  άντιΧεγων,  καϊ  κΧείσει  και  ουκ  εστίν  ό  άνοί- 
23  γων.     23  και  στηΧώ  αυτόν  άρχοντα  εν  τόπω  πιστώ,   και  εσται  εις 

15  λε|λεγει  Β  |  Κύριος]  ρ  γ  κ$  ς)ιη£  |  σαβαωθ  (-ων  Α*  -ωθ  Α^'^ΥΙ  +  προ*  ΝΑ(}Γ 
με  Κ0·3·  (ηΐΓ5  ταδ)  |  πορευου]  +  **·  οι  ύ'  εισεΧθε  ̂ Π1^  |  πανστοφοριον  Κ*  (παστ. 
Ν?)  παστοφορειον  Ο3-  |  Σομ^α^]  ομοίως  οι  ύ'  (,)"1^  |  ταμίαν]  *γραμματαια  Α 
16  τι  συ  ωδε]  τι  ωδε  συ  τυ  ωδε  συ  ί*01·3  τι  σοι  ωδε  φ  Γ  |  οπι  σεαυτω  εν  νψηλω 
μνημειον  Κ*  (η&ΐ>  Κ0·3)  (η&β  ̂ Π18)  |  οπι  και  ε^ραφας  Κ11·3-  (ροδίεα  Γβροδ)  (^* 
(παΐ»  Ο^)  17  εκβαΧει  Ν?Α<33  18  άρχοντος  σου]  οιη  σου  Κ  +  εΐϊ 
καταττατημα  ΝΑ(^Γ  19  αφαιρεθηση  Β^Ν0·3  <νϊ<1),  <:.!>  (αφρεθ.  Ν*  αφερεθ. 
Ν1)  Α(^Γ  (αφερεθ.)  |  στάσεων]  τ[α]£εω?  Γνίά  20  οπι  και  2°  ΝΑί^*  (ηαο 
ς)ιη£)  Γ  |  Έλιακιμ  Κζ)3  21  τ?7ΐ>  στολην]  τον  στ.  Κ*ν><*  ττ?ι/  στ.  Ν1  |  οπι 
σου  1°  Γ  |  σου  2°]  ·*·  οι  ύ'  (^)3  |  κατά  κράτος]  και  το  κρ.  ΚΑΟ  θ'  και  κραταιωσω 
αυτό  0™%  |  εν  ΐ°]  ευ  Γ  |  οπι  και  τοις  ενοικονσιν  εν  Ιούδα  Α*  (ηαο  Α3(ηι£')  | 
οπι  τοις  ενοικουσιν  (2°)  ΟΥ  22  και  δωσω. ..ο  α^οιγω^]  και  δωσω  και  αντω 
την  κλιδαν  οίκου  Δ.  67τι  τω  ωμω  αντον  και  ανοίξει  και  ονκ  εστε  ο  αποκλιων 
και  κΧισει  και  ονκ  εστίν  ο  ανοι-γων  Κ*  και  δωσω  την  δοξαν  Δ.  αντω  και  αρξει 
την  κΧιδαν  οικ.  Δ.  ε7τι  τω  ωμ.  αντ.  και  ανοίξει  και  ονκ  εστ.  ο  αποκλ.  και 
κλίσει  και  ουκ  εσται  ο  αντιΧε^ων  ς\ζ·Ά  και  δωσω  την  δοξαν  Δ.  αντω  και  αρξ. 
και  ονκ  εσται  ο  αντιλε'γων  *  και  δωσω  αυτω  την  κΧιδαν  οικ.  Δ.  επι  τω 
ωμ.  αντ.  και  ανοιξ.  και  ονκ  εστ.  ο  αποκλ.  και  κλίσει  *  και  ονκ  εσται  ο 
ανοι^ων  £·ίαΐ5  και  δωσω  την  δοξαν  Δ.  αντω  και  αρξ.  και  ουκ  εσται  ο  αντι- 

λε'γων *·  την  κλιδαν  οικ.  Δ.  ε7τι  τω  ωμ.  αντ.  και  ανοιξ.  και  ονκ  εστ.  ο 
αποκλ.  και  κλίσει  και  ονκ  εστίν  ο  ανοι~γων  £\<1;ι  και  δωσω  την  δοξαν  Δ.  αντω 
και  αρξ.  και  ονκ  εστ.  ο  αντιλε-γων  και  δωσω  την  κλιδα  οικ.  Δαδ  ε7τι  τον  ωμου 
αυτού  και  ανοίξει  και  ονκ  εσται  ο  αποκλεισων  και  κλείσει  και  ονκ  εσται 
ο  ανοι~γων  Α  οπι  και  κλείσει... ανοίων  ()Γ  |  αντιλε'γων]  +  α'θ'σ'  *·  κ  δωσω 
(σ'  επιθησω)  τη  κλείδα  οίκου  Δαδ  ε7τι  του  ωμου  αυτού  κ  ανοίξει  κ  ονκ  εσται 
ο  αποκλειων  κ  κλείσει  κ  ονκ  εσται  ο  ανοι-γων  Ο"1^  23  και  στηλω  αντον] 
και  στήσω  αντον  Β3Α(^*  (στηλω  (^)Π1Β)  Γ  και  στήσω  αντοις  Χ  ρτ  *  Χ(1;ι  |  και 
2°]  κα  δυρ  ΓΠδ  Ν1 

'39 



XXII  24 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  β  μόνον  δόξης  τού   ο'ίκον   τον  πατρός  αντού.     24  και  εσται  πεποιθως  ι\ 
έπ'  αυτόν   πάς  ένδοξος  έν  τω  οίκω  του  πατρός  αυτού  από  μικρού 
εως   μεγάΧον,  και   έσονται   έπικρεμάμενοι  αύτω  ~5τή   ημέρα  εκείνη.  25 
τάδε  Χέγει  Κύριος  σαβαώθ'  κινηθησεται  ό  άνθρωπος  ό  έστηριγμένος  εν 
τόπω  πιστω,  και  άφαιρεθησεται  και  πεσεϊται,  και  έξοΧεθ ρενθησεται  η 

δόξα  η  επ*  αυτόν,  οτι  Κύριος  έΧάΧησεν. 

Το  ρήμα  Ύύρου.  XXIII 

ιΌΧοΧύξατε,  πΧοϊα  Καρχηδόνος,  ότι  άπώΧετο,  και  ούκέτι  έρχονται  ι 
εκ  γης  Κιτιαίων  ήκται  αιχμάλωτος.     2τίνι  όμοιοι  γεγόνασιν  οι  ενοι-  ι 
κούντες  εν  τη  νησω,  μεταβόΧοι  Φοινίκης,  διαπερώντες  την  θάλασσαν 

3 εν  ύδατι  ποΧΧω,  σπέρμα  μεταβόΧων ;     ως  άμητού  εισφερομένου  οι  3 
μεταβόΧοι  των  εθνών.    4αίσχύνθητι,  Σειδών,  είπεν  η  θάΧασσα·  η  δε  4 

Ισχύς  της  θαλάσσης  είπεν  Ουκ  ωδινον  ούδ'  ετεκον,  ουδέ  εξέθρεψα 
νεανίσκους   ουδέ   ύψωσα    παρθένους.      5  όταν    δέ   άκουστόν   γένηται  5 
Αιγύπτω,  Χημψεται  αυτούς  οδύνη  περί  Τύρου.     6 άπέΧθατε  εϊς  Καρ-  6 
χηδόνα,  όΧοΧύξατε,   οι   κατοικούντες  εν  τη  νησω  ταύτη.     1 ούχ  αύτη  η 

ην  υμών  η  ύβρις  απ'  αρχής  πρ\ν  η  παραδοθήναι  αύτη  ν ;  Βτίς  ταύτα  8 
εβούΧευσεν  επ\  Τυρον ;  μη  ησσων  εστίν,  η  ουκ  ισχύει;  οι  έμποροι 
αυτής   ένδοξοι,    άρχοντες   της   γης.     9  Κύριος   σαβαωθ   εβονΧεύσατο  α 
παραΧύσαι   πάσαν   την   νβριν  των  ενδόξων  κα\  άτιμάσαι   πάν  εν- 
δοξον  έπ\  της  γής.     10 εργάζον  την  γήν  σον,  και  γαρ  πΧοϊα  ούκέτι  ίο 

ΝΑί^Γ  23  του  οίκου]  τω  οικω  0.  |  πατρός]  ρς  (ίη  πρς)  δΐιρ  Γ3.5  Κ1  πρς  Αν'ι1 
24  και  εσται... πατρός  αυτού  1)ίδ  δΟΓ  Ν*  (υηο  ριιηοΐ  ίπιρίΌΐο  2°  ̂ ε·3·  ε,ϊ>)  \ 
πεποιως  Ν*  |  οιώ  εν  ̂ *  (Ηα.1)  (^)ιη§)  |  μεγάλου]  +  θ'  '%·  παντός  (δίο)  σκεύος  το 
μικρόν  απο  σκεύους  των  αγανωθ  |  αυτω]  ρχ  εν  Α  25  τη  ήμερα 
εκ.)  ρΓ  εν  ΚΑ(^)Γ  ο  αηίεοεάά  εοηίαη§  Β^Α  |  Κύριος]  ρι-  κ~5  (^)ηι£  |  κίνηθη- σεταί] στηριχθησεται  |  τοπω]  τω  £\  |  και  πεσεϊται  και  αφαιρεθησεται  £\ 
(αφερ.)  Α(^Γ  |  οπι  και  εξολεθρευθησεται  ^^Α^  (θ'  *  κ  εξολεθρ.  0*8)  και 
πεσεϊται  και  αφ.  και  πεσ.  Γ  XXIII  Ιίί  ρημα]  όραμα  ΚΑί^"1^  (Ιιϊαϋ  Γ)  α' 
αρμα  θ'σ'  Χημμα  1  ολολύζατε]  ολολύζετε  ̂ Α(^  άε  Γ  ηοιι  Ης  |' 
Χαρκηδονος  Β*  £\*  (Καρχ.  Έ^^ο.ά,  οι  γ  θαρσευ  (,)111^  |  Κιτιαίων]  Κ ητιαιων 
Α  Κιτιεων  2  Φινικης  Α  Φοινηκης  Γ  3  σπερματαβολων  ^* 
(σπέρμα  μεταβ.  Ν·*»1  3η1ε  ε·&)  \  μεταβόΧοι]  μετα  Β*  ν[ά  +  βόλοι  Βλ1)  ("^  4  Σει- 
δων]  Σιδων  ΒΆΑ(}Γ  Σειων  Ν*  (Σειδ.  Κ1)  |  θαλασσα]  +  η  δε  θάλασσα  0*  (ίπι- 
ρκΛ  (21ΓοΓΐ)  |  ουδ]  ουδε  ̂ Α^Γ  |  ε|ε0ρε^α]  έθρεψα  ̂ *  (εξεθρ.  ̂ η1?)  5  Αι- 
γυπτω]  γ>ϊ  εν  &\ε·3Α  |  ληψεται  6  απέλθετε       |  Καρχηδόνα]  οι  γ'  θαρσεις 
^Iη^  |  ολολύζατε]  ολολύζετε  Α^  |  κατοικουντεϊ]  ενοικ.  ̂ Α(^)  7  νμων  ην 
Α  |  απ  αρχής]  ρΓ  η  ΚΑ(^)  |  παρδοθ.  Κ*  (παραδ.  ̂ ε-3)  |  αυτήν]  +  θ'  ·*·  α7τα- 
ξουσιν  αυτήν  οι  πόδες  αυτής  πορρωθεν  εις  παροικιαν  Ο111^  8  εβουλενσεν] 
εβουλενσατο  ̂   ]  ησσον  Γ  |  ισχνουσιν        |  ένδοξοι]  ρΓ  οι        |  άρχοντες]  ρΓ  οι 
^+  %  Χ.ανααν  (^π,&  9  οηι  πασαν  Α  |  παν]  πάντα 
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χι  έρχεται  εκ   Καρχηδόνος.     11  ή  δε  χειρ  ο~ου  ούκέτι  Ισχύει  κατά  θά-  Β 
λασσαν,  ή  παροζύνουσα  βασιλείς·  Κύριος  σαβαώθ  ένετειλατο  π€ρ\ 

ΐ2  Χανάαν  άπολέσαι  αυτής  την  ισχύν.  Ι2καί  εροϋσιν  Ούκέτι  μη  προσ- 
τεθήτε   του   ύβρίζειν    και  άδικείν   την   θυγατέρα    Σεώώνος·    κα\  εάν 

13  άπέλθης  είς  Κιτιείτ,  ουδέ  ε'κει  άνάπαυσις  εσται  σοι·  13 και  €ΐ£  γήν 
Χαλδαίων,  και  αϋτη  ήρήμωται  άπο  των  \\σσυρίων,  ό  τοίχος  αυτής 

ΐ4  πέπτωκεν.     1*όλολύζατε,   πλοία  Καρχηδόνος,  οτι   άπόλωλε  τ6  όχύ- 
ΐ5  ρωμα  υμών.  13 και  εσται  εν  ττ\  ημέρα  έκείντ]  καταλειφθήσεται  Τύρος 

έβδομήκοντα  έτη,   ώς  χρόνος  βασιλέως,  ώς  χρόνος  ανθρώπου·  καΊ 
ι6  εσται  μετά  έβδομήκοντα  ετη  εσται  Τύρος  ώς  άσμα  πόρνης.  ι6λάβε 

κιθάραν,  ρέμβευσον,  πόΧις  πόρνη  έπιλελησμένη,  καλώς  κιθάρισον, 
πολλά  ασον,  ίνα  σου  μνεία  γένηται.  και  εσται  μετά  τα.  έβδομήκοντα 
ετη  έπισκοπήν  ποιήσει  6  θεάς  Τύρου,  και   πάλιν  άποκαταστήσεται 

17  615  το  άρχαϊον,  17 και   εσται  εμπόρων  πάσαις  ταϊς  βασιλείαις  τής 
ιδ  οικουμένης  επί  πρόσωπον  τής  γής.  ι8και  εσται  ή  εμπορία  αυτής 

και  ό  μισθός  αγιον  Κυρίω,  ουκ  αύτοΊς  συναχθήσεται  αλλά  τοΊς  κατοι- 
κουσιν  έναντι  Κυρίου,  πάσα  ή  εμπορία  αυτής,  φαγείν  και  πιείν  κα\ 
έμπλησθήναι,  και  εΐ£  συμβολήν  μνημόσυνον  έναντι  Κυρίου. 

XXIV   τ        ̂ Ιδού   Κύριος   καταφθείρει  την  οϊκουμένην,   και  ερημώσει  αυτήν 
και  ανακαλύψει  το  πρόσωπον  αυτής  και  διασπερει  τους  ένοικοΰντας 

10  έρχονται  Α         11  βασιλις  Κ*  (-λευ  Ν°<'·^)        12  προστεθητε]  προσ-  Ν  ΑΟ  Γ 
θητε  £νΑ(^)  |  θυγατέρα]  ρι  α'θ'σ'  *  παρθενον      |  Σειδωνος]  Σειων  Β31Π?^  Σιων 
Β^Αί^Γ^  οι  γ'  Σιδωνος  |  αττελ0??ϊ]  λθη  Γ650Γ  Ν1  -λθεις  Γ  |  Κητιειμ  Α  | 
εκει  σοι  αναπ.  εσται  Α(^)  13  και  αυτή]  ρχ  η  Α*  (γο.5  Α?)  |  Ασσυριων]  +  ουδε 
εκει  σοι  αναπαυσις  (-σεις  Α)  εσ*ται  οτι  ̂ Α  +  οτι  Γ  ·+-  '*  εθεμελιωσε  αυτήν  εις  σηειμ 
έστησαν  επάλξεις  αυτού  εξεγειρα  βαρείς  αυτής  (αάηοΐ:  τούτων  των  ηστερισ μένων 
Ωρ.  ως  των  ο'  μεμνηται  εν  τω  κε'  τομω  των  εις  τον  Ησαια^)  (^)ιη£  14  ολο- 
λυξατε]  ολολύζετε  Ν*  (-£αται  ροδίεα  -ζετε)  Α^  |  Χαρκηδονος  ̂ *  (Καρχ. 
Κς·Λ)  |  απολωλε]  απωλετο  &Α(^)Γ  |   υμων]  ημων  Ν1  15  ετη  εβδο- 
μηκοντα  (ι°)  ΚΑ(3Γ  |  βασιλεως]  +  οι  γ'  ενος  |  και  2°]  5Ϊ£η  αάρΐηχ  Κειηε 
(ροδίΰα  Γ3.δ)  |  εβδ.  2°]  ο'  Κ  |  οηι  ετη  ι°  Α*  (η&β  Α?™£)  |  Ίυρος  2°]  οι  γ' 
Ύυρω  ̂ Iη^  16  κιθαριον  Κ*  -ρισον  ̂ '-'1"1  ;ιιηβ  υ·ί1  -ρησον  Γ  |  μνεία]  ρν  η 
Α  |  τα  εβδ.  ετη]  οηι  ετη  Β*νΙά  (ηαο  Β35"1^)  οπι  τα  ΝΑί^Γ  |  αποκαταστη- 
σεται]  αττοκατασταθησεται  ίνΓ^^Γ  κατασταθησεται  17  ταις  βασ.] 
οτα  ταις  Κ*  (ΙιαΙ)  ̂ °·^)  |  της  οικ.]  οπι  της  (ΐη  ήη  Ιΐη)  Β*νίΛ  (ηαϋ  Βδ1}<νίι10  |  οηι 
€7Γΐ  πρόσωπον  της  γης  ̂ Α(^  (  *  θ'  επι.,.γης  ()ιη^)  Γ  18  η  εμπορία  αΐ'ττ^ϊ] 
αντης  η  εμπορία  £ν\Π  αυτης\\  η  εμπ.  αυτ  .  .  Γ  |  Κνριω]  ρν  τω  Κ*  (ίιηρΓΟΟ 
^α.ΐ3(νίά)  ρ05ίεα  Γερθ8)  Α^ΓV^^1  |  κατοκ.  Ν*  (κατοικ.  ̂ «πι ωιΐβ  ε.α)  |  Κύριοι;  ι  °]  + 
ε^  Ιλρ  Κ  |  τιμ  ̂ *  (7τιειι/  Κ0·13)  \  οηι  και  5°  ΚΑ^Φ  |  οηι  έναντι  κΰ  (2°)  Α*νί<1 
(ΗαΙ)  Α3ί)  XXIV  1  το  προσώπου]  τα  ορια  (φ*  (το  7τροσ.  Ρ111")  |  ενοι- 
κουντας]  ρχ  παντας       (ίιηρΓοΙ)  ̂ ε··ι. ε·1») 
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XXIV  2 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  εν  αύτη.     2  και  εσται  ό  λαόί  ώ?  6  ιερεύς,  και  ό  παίς  ώς  ό  κύριος,  και  2 
η  θεράπαινα  ως  ή  κυρία·  εσται  ό  αγοράζων  ως  ό  πωλών,  6  δανίζων 
ως  6  δανιζόμενος,  και  ό  οφίΧων  ως  ω  οφιλει.     3 φθορά  φθαρήσεται  3 
ή  γη,  και   προνομή    π  ρονομευθήσεται  ή  γή·  το   γαρ   στόμα  Κυρίου 
εΧάλησεν  ταύτα.     4επενθησεν  ή  γη,  και  εφθάρη  η  οικουμένη,  επέν-  4 
θησαν  οι  ύψηΧο\  της  γης.     5 η  δε  γη  ήνόμησεν  δια  τους  κατοικουντας  5 
αυτήν,  διότι  παρήλθοσαν  τον  νόμον   καϊ  ήΧΧαζαν  τά  προστάγματα, 

διαθήκην  αΐώνιον.     6 δια  τούτο  άρα  εδεται  την  γην,  οτι  ήμάρτοσαν  οι  6 
κατοικοΰντες  αυτήν  δια  τούτο  πτωχοί  έσονται  οι  ενοικούντες  εν  τή 

γτ),  καϊ  καταΧειφθήσονται  άνθρωποι  ολίγοι.     7  πενθήσει  οίνος,  πεν-  η 
θήσει   άμπελος,   στενάζουσιν   πάντες   οι   ευφραινόμενοι  την  ψνχήν. 

8  πεπαυται   ευφροσύνη   τυμπάνων,    πεπαυται   αύθαδία   κα\   πΧουτος  8 
ασεβών,  πεπαυται  φωνή  κιθάρας.     9ήσχύνθησαν,   ουκ  επιον  οινον,  9 
πικρον  εγενετο  το  σίκερα  τοΊς  πίνουσιν.     10ήρημώθη  πάσα  πόΧις,  ίο 
κΧείσει    οικ  'ιαν    του    μή    είσεΧθείν.      11  ολολύζετε    περί    του    ο'ίνου  ιι 
πανταχή·    πεπαυται    πάσα    ευφροσύνη.      12  καταΧειφθήσονται    πό-  ιζ 
Χεις  έρημοι,  και  οίκοι  εγκαταΧεΧιμμενοι  άπολούνται.    13  ταύτα  πάντα  13 
έσονται  εν  τή    γή  εν  μεσω  τών  εθνών   ον  τρόπον   εάν  τις  καλα- 
μησηται  ελαίαν,  ούτως    καΧαμησονται  αυτούς-    και   εάν   παυσηται  ό 
τρυγητός.    τ4ούτοι  βοή    φωνήσουσιν,  οί   δε  καταΧειφθεντες  επ\  της  14 
γης  εύφρανθήσονται  άμα  τή  δόξη  Κυρίου,  ταραχθήσεται  τό  ύδωρ  της 
θαλάσσης.     15  δια  τούτο  ή  δόξα  Κυρίου   εν  ταΐς  νήσοις  εσται  της  15 
θαλάσσης,  το  όνομα  Κυρίου  ενδοξον  εσται.  ι6Κυριε  6  θεάς  ιό 

)Γ  2  ο  παις]  οηι  ο  Γ  |  ο  7ταυ  ω$  ο  κνριο$]  α'  ως  ο  όΊ>λο?  ως  ο  κύριος  αυτού 
Ο^Β  |  εσται  2°]  ρΓ  και  ς\Υ  \  ο  δανιζων]  ρΓ  και  £νΑ(^)Γ  ]  δανειζων,  δανειζόμενος 
Βδϊ)(53  |  και  οφιλων ...  οφιλει]  σ'  ως  ο  απαιτώ  ούτως  ο  απαιτούμενος  ζ)1"^  [ 
οφειλών  Β^Α^Γ  |  οηι  ως  6°  Κ*  |  οφείλει  Β^(}Ά  (?Γ)  3  φθο\[ρ]ησεται 
Γ  |  προνομι  Ο*  {-μή  (^  ™5ί  ροΐ  ι)  |  ταυτα]  β'  το  ρημα  ΤΟυτο  4  εττεν- 
θησεν]  +  θ'σ'  *  κατερριφη  0™%  (  εφθαρη]  +  θ'σ'  κατερριφη  ̂ ^η&  |  επενθησαν] 
ρΓ  και  Α  επενθησεν  Γ  5  η  δε  γη]  και  η  γη  ίνΓ  |  παρήλθοσαν]  παρέβησαν 
Α^*  (παρηλθο  <^)ιη&)  |  προστάγματα] -ή-  κυ  Α  \  διαθηκην]  ρΓ  διεσκεδασαν  ρΓ 
οι  ο'  ·%·  διεσκεδασα  α'  ηκυρωσαν  θ'σ'  ομοίως  τοις  ο'  (^)ιη£  6  ενοικονντες 
{εν\οικ.  Β*  ε\νοικ.  Β?)]  κατοικονντες  Γ  |  καταλειφθ.  ανθρ.  ολίγοι]  α'  υπολειφθη- 
σεται  ανος  ελάχιστος  (σ'  ανος  ολίγος  θ'  ανδι  ολίγοι)  (^1Τ1£  |  άνθρωποι]  ρΐ'  οι  (^)Π1& 
7  στεναξουσι  (±  8  ανθαδεια  Β^Ο3-  10  ηρημωθη]  ηρωμωθη  Α 
ηρημωται  Γ  +  ολη  η  γη  ϋ.  \  κλείσει]  κλισθησονται  ς\°-Ά  \  οικιαν  (οι  \)15  50Γ  Κ* 
οικ.  ̂ ^1(ν^^1)^·ι,)]  οικιαι  Κε·3  οικίας  11  ολολύξετε  Γ  |  πεπαυται... ευφροσύνη] 
θ'  ·*·  απεσχισθη  χαρα  (^ίϊ  |  ευφροσύνη]  +  της  γης  ̂ ^Α^Γ  12  καταλειφθ.] 
ρΓ  και  ΚΑ(^Γ  |  ττολίϊ  ̂ *  (-λευ  ϊ^0·15)  (^*  |  εγκαταλελειμμ.  Β31^^3  ενκαταλελιμμ. 
Κ  13  πάντα  ταντα  Γ  |  έσονται]  εσται  &°·*>  (εστε  Κ*)  Α(^)Γ  |  καλαμη- 
σονται]  καλαμαται  ί<Γ  καλαμησωνται  ^  |  ο  τρυγητός]  οηι  ο  Γ  14  βοη 
φωνήσουσιν]  φωνη  βοησονται  £<Α(^Γ  16  Κύριε  ο  θεος]  οι  γ'  κν  θν  ̂ 1ηδ 
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ΗΣΑΙΑΣ XXV  2 

ΊσραηΧ,  από  τών   πτερύγων  ττ]ς  γης  τέρατα  ήκονσαμεν    Έλπϊς  τώ  Β 

ενσεβεί.     και  ερονσιν    Ούα\  τοις  άθετουσιν'  οι  άθετουντες  τον  νό- 
ΐ7  μον,  Ι?φόβος  και  βόθυνος  και  παγις  ε'φ'  υμάς  τους  ενοικοΰντας  επι 
ι8  της  γης.     18 και  εσται  ό  φενγων  τον  φόβον  εμπεσείται  εΐϊ  τον  βό- 

θννον  και  ό  εκβαίνων  εκ   τον  βοθννου  άΧώσεται  υπό  της  παγίδος- 
οτι  θυρίδες  εκ  του  ουρανού  άνεώχθησαν,  και  σεισθήσεται  τα.  ΘεμεΧια 

19  της  γης.     19  ταραχή  ταραχθήσεται  η  γη,    και  απορία  άπορηθήσεται 
2ο  η  γη.     ζοεκΧινεν  ως  ό  μεθυων  και  κραιπαλών,  και  σεισθησεται  ως 

όπωροφυλάκιον  η  γη,   κατισχυσεν  γαρ  επ    αυτής  η  ανομία,  και  πε- 
2ΐ  σειται  και  ου  μη  δννηται  άναστήναι.  21  Και  επάγει  6  θεός  επ\ 

τον  κόσμον  του  ουρανού  την  -χείρα  και  επί  τους  βασιλείς  της  γης. 
22  22 και  σννάξουσιν  συναγωγην  αυτής  είς  δεσμωτήριον  και  άποκλεί- 

σουσιν  εις  όχύρωμα,  δια   ποΧΧών  γενεών  επισκοπή   εσται  αυτών. 

23  23  και  τακήσεται  ή  πΧίνθος,  και  πεσείται  το  τείχος·  οτι  βασιΧεΰσει 
Κύριος  εκ  Σειών  και  εις  Ιερουσαλήμ,  και  ενώπιον  τών  πρεσβυτέρων 
δοξασθήσεται. 

XXV   ι        1Κυριε  ό  θεός,  δοξάσω  σε,  υμνήσω  το  ονομά  σου,  οτι  εποίησας 
2  θαυμαστά  πράγματα,  βουΧήν  άρχαίαν  άΧηθινήν  γένοιτο.     2οτι  εθηκας 
πόΧεις  είς  χώμα,  πόλεις  όχυράς  του  μή  πεσείν  αυτών  τα  ΘεμεΧια· 

16  απο  των  πτ.]  οι  γ'  ομοίως  τοις  ο  (Λ)"1^  |  ερουσιν]  α'θ'  βρει  Ο1"^  |   οναι\  ί^Αί^Γ 
ρΓ  '%·  το  μυστήριο  μου  εμοι  το  μνστηριον  μου  εμοι  0™%  \  οι  αθετουντες  (αθουντες 
Κ)  τον  νομον]  θ'  κ  αθεσιαν  αθετου\των  17  υμας]  ημας  Κ*  (νμ.  Κε)  | 
ενοικουντας]  κατοικ.        (ενοικ.  ί<ς·ι>)  Γ  |  εττι  της  γης}  εν  τη  γη  18  και 
ο  εκβ.]  ο  δε  εκβ.  ΚΑ(~)  |  εκβαινον  Γ  |  ηνεωχθησαν  ΝΑζ)Γ  19 — 20  ταραχή 
...αναστηναι]  θ'  θραύσει  θρανσθησεται  η  γη  κ  διασκεδάσει  διασκεδασθησεται  η 
γη  κλινομενη  κλειθησεται  η  γη  σαλω  σαλευθησετ,  η  γη  ως  ο  μεθυων  κ  σεισθη- 

σεται ως  οπωροφυΧάκιον  κ  καταβαρυνθησετ,  επ  αυτής  η  ανομία  αυτής  κ  πεσείται 
κ  ου  προσθησει  αναστην,  0™ζ  19  ταραχθη  £\*  (-χη  Κ."1)  20  οπι  ως 
ο  μεθυων  και  κραιπαλών  (κραπ.  Β)  ̂   (εκλινεν  κ.  σεισθ.  ΟΪ5  8ογ  Κ*  ίηιρίΌΟ  2° 
^ς.α,ο.ΐ))  Α(^)Γ  |  σεισθησεται]  σαλω  σαλευθησεται  0>ΏΖ  +  η  γη  ̂ Π12^Γ  |  η  γη]  + 
ως  ο  μεθυω  και  ο  κραιπαλών  ̂ ΑΟΓ  (κρεπ.  ΗΑΤ)  \  οπ\  κατισχυσεν ...η  ανομία 
ΝΑ(^Γ  |  αναστηναι]  +  κατισχυσεν  γαρ  επ  αυτής  η  ανομία  ΚΑ(^Γ  ροδί  ανομία 
αάά  και  πεσιται  και  ου  μη  δννηται  στηναι  ςΚ*  (ίπιρΓοΙ)  εϋ  υηο  ϊηεΐ  £\ε·α' ο1>) 
21  και]  +      α'σ'θ'  εστ}  εν  τη  ήμερα  εκείνη         (  γης]  +      θ'σ'  εττι  της  γης  (^)ιηδ 
22  οπι  συναγωγην  αυτής  εις  δεσμωτηριον  &Α(^)Γ  '%'  θ'  συναγωγής  αυτής 
(^δ  |  οχυρωμα]  +  και  εις  δεσμωτηριον  ΚΑ(^)Γ  |  γενεών]  ετώ  0'"δ  |  αυτών]  ρν 
επ  Γ  23  τείχος]  +  (ρΓ  *  ̂ ε·α>  °·ι>)  και  εντραπησεται  η  σελήνη  και  αισχυν- 
θησεται  (εσχ.  Κ)  ο  ήλιος  ΝΟ"'δ  \  βασιλευσ\ει  Κ*  -\σει  Νε·3'  |  εκ]  εν  ΝΑζ)  | 
Σιωϊ'  Β^ΚΑί^Γ  (ρΓ  *  τω  ορει  |  ευ]  εν  ΚΑ(,)  εκ  Γ  (δίο)  |  πρεσβυτέρων] 
+  αυτόν  Ν  XXV  1  Κύριε]  ρΓ  ωδη  Α  \  θεος]  +  μου  ̂ ίΑ^  |  γένοιτο]  +  κε  Γ 
α'  πεπιστευμενως  σ'  πιστει  θ'  ομοίως  τοις  ο  (1'"δ+κε  ^Α(,)Γ  2  πολευ 
ι°]  πολιν  Ν*  (-λεις  Κ^)  πολις  ̂ *  |  πόλεις  2°]  πολις  Ν*  (-λεις  Κε·1))  |  οιη  μη ι°  ̂ <Α^ 
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χχν  3 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  τών  άσεβών  πόλις  τον  αιώνα  ού  μη  οϊκοδομηθη.    3  δια  τοντο  εύλο-  3 
γησει  σε  ό  λαό$·  6  πτωχός,  κα\  πόλεις  ανθρώπων  άδικουμενων  εν- 
λογησονσίν  σε.     *4γίνον  γαρ  πάση  πόλει  ταπεινή  βοηθός,  και  τοΐί  4 
άθνμησασιν  δια  ενδειαν  σκέπη,  άπο  άνθρώπων  πονηρών  ρνση  αν- 
τονς·   σκέπη   διψώντων,  και   πνεύμα  άνθρώπων   άδικουμενων,  5ώί  5 
άνθρωποι  όλιγόψνχοι  διψώντες  εν   Σειών  άπο  άνθρώπων  άσεβων, 

οϊς    ημάς    παρεδωκας.      6  και    ποιήσει    Κύριος    σαβαώθ   πάσι     τοις  6 
εθνεσιν   6.7ΓΙ   το    όρος   τοντο    πίονται   ενφροσννην,    πίονται  οινον 
7 χρίσονται  μνρον   εν  τω  ορει  τοντω.     παράδος   πάντα  ταντα  τοϊς  η 
εθνεσιν  η  γαρ  βονλη   αντη   επί  πάντα  τα  εθνη.     8κατεπιεν  6  θά-  8 
νατος  ίσχύσας,  και  πάλιν  άφεϊλεν  Κνριος  ό  θεός  πάν  δάκρνον  άπο 
παντός   προσώπον  τό  όνειδος  τον  λαον  άφεϊλεν   άπο   πάσης  της 
γης,  τό  γαρ  στόμα  Κνρίον  ελάλησεν.     9 και  ερουσιν  τη  ήμερα  εκείνη  $ 

Ιδού  ό  θεός  ημών  εφ'  ω  ηλπίζομεν,  και  σώσει  ημάς·  ούτος  Κνριος, 
νπεμείναμεν   αυτω   και   ηγαλλιώμεθα,    και   ενφρανθησόμεθα   επ\  τη 

σωτηρία  ημών.     10 άνάπανσιν  δώσει  ό  θεός  επί  τό  ορος  τοντο,  και  ίο 
καταπατηθησεται  η  Μωαβεϊτις  ον  τρόπον  πατονσιν  άλωνα  εν  άμάξαις· 
"και  άνησει  τάς  χείρας  αύτου,  6ν  τρόπον  και  αυτός  εταπείνωσεν  του  ιι 
άπολεσαι,  και  ταπεινώσει  την  ύβριν  αυτοϋ  εφ'  α  τάς  χείρας  επε- 
βαλεν  12 και  τό  υψος  της  καταφυγής  του  τοίχου  σου  ταπεινώσει,  και  ΐ2 
καταβησονται  εως  του  εδάφους. 

ΝΑζ)Γ        2  7τολυ]  πόλεις  ̂ °·ι,Α  |  λευ  τον  αιώνα  ου  μη  δΐιρ  Γ3.5  Αα  |  τον  αιώνα] 
ρΓ  €15  ̂ ε·Ε  |  οικοδομηθη]  κοδομηθη  Α  (δΐο)  3  πόλεις]  πολις  Κ*  (-λ€ΐ5 
^ε.ϊ>)  ς)*  χι  4  ταπεινω  Κ*  (-νη  Ν03»  €·ϊ')  |  δια]  δι  Α  |  απο]  α  δαρ  ΓΟδ  Ν1  |  ρνσαι 
Γ  |  αδικούμενων  (αδικονμ  δαρ  ταδ  Ν1)]  +  ευλογησονσιν  (-σι  0™%)  σε  Κ Α(^Π1£ 
5  Σιων  Β^Αί^Γ  +  οτι  ρυση  αυτούς  Κ*  (ΪΓαρΓοΙ)  Κ0·3»  ς1>)  |  απο  ανθρώπων... 
παρεδωκας]  θ'  '%·  ηχον  αλγογενων  (οοιτ  αλλογ·)  καταισχύνεις  καύσωνα  σκέπη 
νέφους  κληματιδα  ισχυρών  0_ιη£  |  παρεδωκας]  +  '*·  ταπεινώσεις  ^Π12  6  πα- 
σιν  &  |  ορος]  ορούς  &*νί<1  (ορός  \  οινον]  +  θ'  '%·  τρυγιών  διυλισμένων  0™£ 
7  χρίσονται  μυρον]  θ'  κ  καταπιεται...  0™%  \  εν  τω  ορει  τούτω  παραδος]  κ 
παραδοσει  παραδοθησεται  εν  τω  ορει  0™ε  |  ταύτα  πάντα  Α(^)Γ  |  βουλή]  ΐηοβρ 
σου  £\*  (β.  8  κατεπιεν . .  .ισχυσας]  θ'  κατεποθη  ο  θ.  εις  νικος  α  κατα- 

ποντίσει τον  θάνατον  εις  νικος  (^)ηι£  |  οιτι  Κύριος  Α(^)Γ  |  δακριον  Κ*  (δακρυον 
|  ελαλησεν]  +  ταύτα  0*ψ  9  τη  ήμερα  εκ.]  ρΓ  εν  ΑΓ  |  ο  θεος]  ρτ  κς 

£ίΓ  |  οιώ  και  σώσει... υπεμ.  αυτω  #Α(^  (\χ3.\)  θ' σ'  '%·  κ  σώσει  ημάς  ουτ.  ~κς 
νπεμείναμεν  αυτω  ̂ η1^)  Γ  |  ηκαλλιωμεθα  Κ*  (ηγ.  &ς·3»  ε·ϊ>)  |  και  ευφρ.  επι  τη 
σωτήρια  ημων]  επι  τω  σωτηρι  (τη  σωτήρια  £\Ζ-ΆΤ)  ημων  και  ευφρανθ.  (ζυφανθ. 
Χ*  ευφρ.  Κε)  Κς)'»£  (οηι  και  ευφρ.  ζ)*)  Γ  |  ευφρανθημεν  Α3-  (-θησομεθα  Α*ν[ά) 
10  αναπαυσιν  (-σει  Α*  -σειν  ΑΆ'ή]  ρΓ  οτι  ̂ Α(^Γ  |  Μωαβιτις  ΝΑ(^)Γ  |  πατωσιν 
Α  πατουσι      |  αλωίΌ5  Γ  |  αμαξοις  $.*νιά  (-ξαις  &ι)  αμαξ..  Γ  11  ανησει 
..  .άπολεσαι]  σ'  εξαπλώσει  τας  χείρας  αυτού  εν  μεσω  αυτού  καθώς  αναπλωσαι  ο 
λουομενος  εις  το  κολυμβησ^Ο1^  |  απωλεσαι  Γ  (  α]  ην  Ν  12  καταβησεται 
5*Α(2Γ  |  του  εδάφους]  οπι  του 
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ΗΣΑΙΑΣ  χχνί  ι4 

XXVI   ι        ιΤβ  ημέρα  έκείν$  ασονται  τό  ασμα  τούτο  επ\  γης  της  Ιουδαίας  Β 
Ιδού  πόλις   Ισχυρά,  και  σωτήρων  θήσ€ΐ  τό  τείχος  και  περίτειχος. 

2  2 ανοίξατε   πύλας,  είσελθετω  λαός  φυλάσσων  δικαιοσύνην   και  φυ- 
3  λάσσων  άλήθειαν,  3 αντιλαμβανόμενος  αληθείας   και  φυλάσσων  ει- 
4  ρηνην.     οτι   επ\   σοι  ελπίδι  4ήλπισαν,   Κύριε,   εως  του   αιώνος,  ό 
5  θεός  ό  μέγας  ό  αιώνιος,  56ς  ταπεινώσας  κατήγαγες  τούς  ενοικοΰντας 
εν  ύψηλοΊς-  πόλεις  όχυράς  καταβαλεϊς  και   κατάξεις   εως  εδάφους, 

7  6και    πατησουσιν   αυτούς    πόδες   πραεων    και   ταπεινών.     7όδός  ευ- 
σεβών εύθεϊα   εγενετο,  η   όδός   τών   ευσεβών    καϊ  παρεσκευασμίνη. 

8  8η  γαρ  όδός  Κυρίου  κρίσις-  ηλπίσαμεν  επί  τω  ονόματι  σου  και  επ\ 
9  Τ$.  μνεία  9 η  επιθυμεί  η  ψυχή  ημών.     εκ  νυκτός  όρθρίζει  τό  πνεύμά 
μου  προς  σε,  ό  θεός,  διότι  φώς  τά  προστάγματά  σου  επι  της  γης. 

ίο  δικαιοσύνην  μάθετε,  οί  ενοικούντες  επ\  της  γης.     10 πεπαυται  γαρ  ό 
ασεβής-   πάς  ός  ου  μή  μάθη  δικαιοσύνην  επί  της  γης,  άλήθειαν  ού 

ιι  μή  ποιήσει-  άρθήτω  ό  ασεβής,  ίνα  μή  'ίδη  τήν  δόξαν  Κυρίου.  "Κύριε, 
υψηλός  σου  ό  βραχίων  και  ουκ  ηδεισαν,  γνόντες  δε  αισχυνθήσονται- 
ζήλος  λημψεται  λαον  άπαίδευτον,  και  νυν  πυρ  τους  ύπεναντίους  εδε- 

12  ται.     τ~Κύριε  ό  θεός  ήμών,   είρήνην  δός  ήμΐν,  πάντα  γαρ  άπεδωκας 
ι3  ήμιν.    τ3κτήσαι  ήμας,  Κύριε-  εκτός  σου  άλλον  ουκ  ο'ίδαμεν,  τό  ονομά 
ι4  σου  όνομάζομεν.     Ι4οί  δ<τ  νεκροί  ζωήν  ού  μή  'ίδωσιν,  ούδε  ιατροί  ου 

XXVI  1  τη  ήμερα]  τρι  ωδη  Α  |  ασονται. .  .ισχυρά]  α'  ασθησεται  το  ασμα  ΝΑΟ  Γ τοντο  εν  γη  Ιούδα  πολιν  κράτους  αυτού  0™ζ  |  της  Ιονδ.]  Ιούδα  ΚΑί^Τ^  (Ιουδ  .)  I 
ιδού] !  ρτ  λέγοντες  Κ^Αζ)  |  ισχυρά]  οχυρά  ΚΑ(^Γ  |  σωτηριον]  +  ημιν  Χ*Α(ημι'. δίο)  (}Τ  +  ημων  \  το  τείχος]  οπι  το  ΝΑζ)Γ  2  εισελθατω  ΝΑΓ  (-το)  | 
αληθιαν  ̂ *  3  αληθιας  Νζ)*  3—4  [φυ\ασ]σων ...  ο  μέγας]  ρτ 
ΐ  ?3.ίη°η  1Π8ί  Β^  3  «Ρ^"]  α'θ'  *  "Ρ-ηνψ  0.™*  |  οπι  ελπιδι  ΚΑΟ (ηαΙ>  θ  ελπιδι  Γ  4  ηλπισα  Α'  (-σαν  Α*^)  ηλπίσαμεν  0.  Ι  εως] 
ω?  5  του  €"0ίΚ-  Γ*  {τους  ενοικ.  Γ1)  |  πολις  Ν*  (-λεις        (}*  |  καταξεις] +  αυτας  Α  |  εδάφους]  ρτ  του  Α  6  αυτού*]  αυτας  Νε·Μνκΐ)Α*ς)  (-τους  ς)"1*) 
+  εως  χώματος  |  πραδεων  Ν*  (πραεων  Ν»)  |  ταπεινών]  +  βήματα  θ'  πενή- 

των 0™Κ  7  και  παρεσκευασμενη  (παρασκ.  Ν*Γ)  η  οδος  των  ευσεβών  (ασ.  Ν*) ΝΚνιά)Ας)Γ  8  το  ονόματι  Γ  |  οπι  σου  Α?  9  εττεθυμει  Ν  (-μι  Ν*  .μ€ί ^0,1>)  |  «τ  νυκτός]  ρτ  ευχ[η)  Β?  ρΓ  ωδη  Α  ρΓ  προσευχή  |  μάθετε]  +  ποιειν  Γ 
10  οπι  πας  ος  &  61  Ρ°5ΐ6:ι  Α(^  |  ου  μη  μαθη]  θ'σ'  ουκ  έμαθε  α'  ου  μη  μαθη  :  ου  μην 
έμαθε  ς>™£  |  αληθιαν  Β*  (-θειαν  Β3ΐ))  Ν^)*  |  μη  2°]  μο  ίηοερ  Ν*  (μη  Ν1)  |  ποί- 

ηση ΝΑζ)  |  ειδη  Β*  (ιδ.  Β5)  Ν(2Γ  11  ηδεισαν]  ειδησαν  Γ  |  γνωντες  Γ  |  αι- 
σχυνθησονται]  αισχυνθητωσαν  (εσχ.)  Ν*  (εσχυνθησ.  Ν03  αισχυνθησ.  Κ^)  Γ  σ'θ' 
αισχϋ\θητωσαν  α'  αισχϋ\θειησά  (>'£  |  Χηψεται  ̂ ;ιΓ  |  λαον]  λαο?  Α*  (ίπιρΓοο  ϊ 
Α7)  12  ειρηνην  δος]  θ'  θη σεις  ειρηνην  |  γαρ]  +  ·%  τα  εργα  ημω  ̂ ηι&  Ι απεδοκας  Γ  13  κττ?σαι]  ρΓ  κε  ο  0$  ημών  Βη1> ΚΑ(2Γ  14  οι  δβ 
...αναστησουσιν]  α'  αποθνήσκοντες  ου  μη  ζησωσιν  ραφαϊ]  θ' ου  μη  αναστωσϊ\ 
(δίο:  ΓοΠ  1ες  ου  μη  αναστ.  θ')  οι  νεκροί  ου  μη  ξωοποιησωσι\...οι  λοιποί  οαοιως 
τοις  ο'  0™%  |  ειδωσειν  Ν*  (-σιν  &Ζ-*>)  \  ιατροί]  ρτ  οι 
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χχνι  ΐ5 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  μη  άναστήσουσιν  δια  τούτο  επηγαγες  και  άπώλεσας  και  ήρες  πάν 

αρσεν  αυτών.  ιΒπρόσθες  αύτοϊς  κακά,  Κύριε,  πρόσθες  κακά  τοϊς 
ενδόξοις  της  γης.  ι6Κύριε,  εν  θλίψει  εμνησθην  σου,  εν  θλίψει  ι6 
μικρά  η  παιδία  σου  ημϊν.     17 και  ως  η  ώδίνουσα  εγγίζει  τεκειν,  επ\  τη 
ττ]  ώδίνι  αυτής  εκεκραξεν,  ούτως  εγενηθημεν  τώ  άγαπητώ  σου.     18 δια  ι8 
τον  φόβον  σου,  Κύριε,  εν  γαστρί  ελάβομεν  και  ώδινησαμεν  και  ετε- 
κομεν  πνεύμα  σωτηρίας  σου  εποιησαμεν  επ\  της  γης,  άλλα  πεσοΰν- 
ται  πάντες  οι  ενοικοΰντες  επ\  της  γης.     19 άναστησονται  οι  νεκροί,  19 
και  εγερθησονται  οι  εν  το"ις  μνημείοις,  και  ευφρανθησονται  οι  εν  ττ\ 
γτ\·   η  γαρ   δρόσος  η   παρά   σου  'ίαμα  αϋτοϊς  εστίν,  ή  δε  γη  των 
άσεβών  πεσειται.  20  Βάδι^β,  λαο$·  μου,  είσελθε  εις  τά  ταμειά  2ο 
σου,  απόκλεισαν   την   θΰραν   σου,  άποκρύβηθι  μικρόν   οσον  οσον, 

εως  αν  παρελθτ]  η  οργη  Κυρίου.    21  ιδού  γάρ  Κύριος  άπο  του  αγίου  2ΐ 
επάγει  την  οργην  επι  τούς  ενοικονντας  επ\  της  γης·  και  ανακαλύψει 
η  γη  το  αίμα  αυτής,  και  ου  κατακαλύψει  τους  άνηρημενους. 

τΎτ]  ήμερα  εκείντ]  επάξει  ό  θεός  την  μάχαιραν  την  άγίαν  και  την  ι  XXVII 
μεγάλην  και  την  Ισχνράν  επ\  τον  δράκοντα  οφιν  φεύγοντα,  επ\  τον 

δράκοντα  οφιν   σκολιόν,   άνελεΐ  τον   δράκοντα.  2  Τϊ)   ημέρα  2 
εκείντ]  αμπέλων  καλός·  επιθύμημα  εξάρχειν  κατ  αυτής.     3εγώ  πόλυ  3 
οχυρά,    πόλις    πολιορκουμενη,   μάτην    ποτιώ    αυτήν    άλώσεται  γάρ 

ΚΑ(±Γ       14  αναστησονσιν]  άναστησονται  &*νκΐ  αναστησωσιν       (ωσιν  δαρ  Γ3.δ)  | 
ηρας  Β^Κ^'0* Α(±Γ  15  Κύριε]  Γς  \  προσθες  2°]  προσθησει  Ν* 
(προσθες  |  τοις  ενδοξοις]  ρΓ  πασιν  ̂ Αί^Γ  (-σι)  +  '^'  εμακρννας  πάντα 
τα  πέρατα  0™%  16  7ταιδια]  παι\α  Κ*  (παίδια  ̂ ε·5)  παιδεία  ̂ ΕΓ  |  ημιν]  ρΐ' 
εγενηθη  Κ*  (ίηηρίΌΟ  &$ε·».  <=·!>)  17  τεκειν]  τρι  του  Κ^ΑΟ;  (ΐηδ  ■*·  61  δΐιρεΓδα" 
α'        Γ  |  επι]  ρΓ  και  ΚΑζ)Γ  18  δια]  δα  Ν*  (δια  Χ.1^))  \  οτη  σον  ζ)  | 
γατρι  Κ*  (γαστρι  £\ε·3)  \  αλλα]  ρΓ  ου  πεσόν μεθα  β  (ηΐΓδ  Γ3.δ)  <3?Π1£  ρΓ  ον 
πεσ.  ημείς  Γ  |  πεσονται       (-νται  Κ0·3)  |  οπι  πάντες  ̂ Α(<)Γ  19  αναστη- 
σονται]  +  γαρ  Α  |  νεκροί]  +  σου  (^)ιηε  |  οι  εν  τη  γη]  οτη  οι  Γ*  (δΐιρεΓδΟΓ  Γ1*"111) 
20  λαο?]  ρΓ  ο  Α  |  ταμεία  (-μια  $·*)]  ταμιεια  ϊ<εΑ(^  |  θυρα  Α*  (-ραν  Α1) 
21  απο]  οι  γ'  ομοίως  0™%  |  επάγει... γης]  σ'  επισκεψασθαι  την  ανομιαν  των 
κατοικονντων  την  γην  (^"^  |  οργην]  +  αντον  ΝΓ  |  ενοικονντας]  κατοικούνται 
£\  |  αιμα]  στόμα  Α  |  κατακαλνψει]  +  η  γη  Α  |  τονς  (τον  Κ*  τονς  ̂ 1(γ1£ΐ') 
ανηρημ.]  +  επ  αντης  Κ*  (ΐπιρίΌΟ  ̂ ·Λ>^)  XXVII  1  ο  θεος]  κ~ς  Κ" 
(ο  θς  [5Ϊο]  Κ0·5)  |  την  αγιαν]  οτη  την  (^*  (ηαο  (^ηι&)  |  επι  τον  δράκοντα  (ι0)... 
τον  δράκοντα  (2°)]  α'  επι  λενιαθαν  οφιν  μοχλον  επι  Χενιαθαν  οφιν  ενεσκιρω- 
μενον  κ  αποκτενει  σνν  το  κήτος  εν  θαλασσή  σ'  κατα  λευιαθα  τον  οφεως  τοι 
συγκλειοντος  κ  κατα  [  +  λενιαθαν  τηξ]  του  οφεως  τον  σκόλιοι»  κ  αποκτενει  το 
δράκοντα  το  εν  τη  θαλασσή  (^"^  |  ανελει]  ρΓ  και  £*Α(|)Γ  |  δράκοντα  $°]  +  τον 
εν  τη  θαλασσή  Κ  6ί  (ρΓ  *  )  ί^11^  2  τη  ήμερα  εκ.  ο  αηίεοεάα1 
οοηίυη£  Γ  |  κατ  αντης  ς  δεςς  οοηίιιησ  Κ  |  αντης]  αντονς  ̂ °·α  (Γβνοε  -της 
^ο.ΐ)(Γοη))  αντον  ̂ ?  3  οχι^α]  ισχνρα  ̂ Α^*  (οχ.  ̂ Π1?)  |  αντην]  αντονς 
Α*νϊά  (.Τ7?ϊ/  Α*?) 

146 



ΗΣΑΙΑΣ  XXVII  13 

4  νυκτός,  ημέρας   δε   πεσεϊται  τάχος.     4  ουκ   εστίν  ή   ούκ   έπελάΒετο  Β 
αυτής·  τις  με   θήσει  φυλάσσειν    καλάμην  εν  άγρω;   δια  την  πολε- 
μίαν  ταυτην   ήθέτηκα  αυτήν.     τοίνυν   δια    τοΰτο    έποίησεν  Κύριος 

5  πάντα  οσα  συνέταξαν,     κατακέκαυμαι,  3 βοήσονται  οι  ένοικούντες  εν 
6  αύτη,  ποιήσωμεν  εϊρήνην.  6οι  ερχόμενοι,  τέκνα  Ίακώ/3,  βλαστήσει 

και   έζανθήσει  Ισραήλ,  και   πλησθήσεται  ή   οικουμένη  του  καρπού 
η  αύτού.     7 μη  ως  αύτός  επάταξεν,  και  αύτος  ούτως  πληγήσεται;  και 
8  ως  αύτος  άνεΐλεν,  ούτως  άναιρεθήσεται;  3 μαχόμενος  και  ονειδίζων 
εξαποστεΧεΙ  αύτούς·  ού  σύ  ήσθα  μελετών  τω  πνευματι  τω  σκληρω, 

9  άνεΧε'ιν  αυτούς  πνευματι  θυμού;  9 δια.  τούτο  άφαιρεθήσεται  ανομία 
Ιακώβ,  και  τούτό  εστίν  η  εύλογία  αύτού,  οταν  αφέλωμαι  αύτού  την 

άμαρτ'ιαν,  οταν  θώσιν  πάντας  τούς  Χίθους  τών  βωμών  κατακεκομ- 
μενους  ως  κονίαν  Χεπτήν  και  ού  μη   μείνη   τα   δένδρα  αύτών,  κα\ 

ίο  τά  είδωλα  αύτών  έκκεκομμένα  ώσπερ  δρυμός  μακράν.  Ι0τό  κατοι- 
κουμενον   ποίμνιον   ανειμενον   εσται,  ως   ποιμνιον  καταΧεΧιμμένον 

ιι  και  εσται  ποΧύν  χρόνον  εις  βόσκημα,  και  εκεί  άναπαύσονται.  11  και 
μετά  χρόνον  ούκ  εσται  εν  αύτη  πάν  χΧωρόν  δια  το  ξηρανθήναι. 

■γυναίκες  έρχόμεναι  από  θέας,  δεύτε·  ού  γαρ  Χαός  εστίν  εχων  σύ- 
νεσιν,  δια  τούτο  ού  μη  οικτειρήση  ό  ποιήσας   αύτούς,  ουδέ  6  πΧά- 

ΐ2  σας  αύτούς  ού  μη  έΧεηση.  12  Και  εσται  εν  τη  ημέρα  εκείνη 
συμφράξει  ό  θεός  από  της  διώρυχος  τού  ποταμού  εως  'Ρινοκορούρων 

ΐ3  ύμεϊς  δε  συναγάγετε  κατά  ενα  τούς  υιούς  Ισραήλ.  ,3Καί  εσται 
εν  τή  ημέρα  εκείνη  σαΧπιούσιν  τη  σάΧπιγγι  τή  μεγάΧη,  και  ήξουσιν 
οι  άποΧόμενοι  εν  τή  χώρα  τών  Άσσυρίων  και  οι  άποΧόμενοι  εν  Αιγύ- 
πτω,  και  π ροσκυνήσουσιν  τώ  κυρία»  επ\  τό  ορος  το  αγιον  Ιερουσαλήμ. 

3  τείχος]  ρν  το  ̂ Α(^  4  ουκ  ι°]  ρΓ  και  Α  |  καλαμην  ψυλασσ.  ̂   |  ΚΑ(^Γ 
Κυριος]  +  ο  05  Νε1>Α(2Γ  |  συνεταξεν]  +  κς  Κ*  (ίηιρΓοβ  Κ0·1*)  5  ειρηνην\ 
+  αυτω  ποιήσωμεν  ειρηνην  (+  αυτω  ̂ Iη3)  ΚΑί^Γ  6  πλησθήσεται]  εμ- 
πλησθ.  ΝΑ^Γ  7  ούτως  2°  (-τος  Ν*  -τως  &■*·'■*>)]  + και  Γ  8  μα- 
χομενι  ίηεερ  Κ*  (·νος  Ν1^))  |  εξαποστελλει  Κ*  (-στελει  Κ?)  |  συ]  σοι  Κ  | 
μεΧετων]  ρτ  ο  ΚΑ(|)Γ  |  τω  πνευματι]  +  σου  ̂ ε·3  (ηιοχ  Γ3.δ)  |  πνευματι  2°] 
πνα  ϊ<*  (+  τι  Νε·3  ροδίεα  Γ&δ)  9  ανομία]  ρν  η  ΚΑ(^Γ  |  ε\τιν  Ν*  (εστίν 
Κε1))  |  θωσιν]  θω  Α  |  εκκομμενα  Ν*  (εκκεκ.  Κε·3)  |  μακράν  ε  $εψ}  εοηίιιη§  Γ 
10  ποιμνιον  2°]  ποιμοι  ίηεερ  Κ*  (ποιμν.  Κ1  <νίά)>  ε·Β)  |  καταλεΧειμμ.  Β3ΐί  |  και 
εκει]  κακει  (±*  (και  εκ.  ̂ 3)  11  οτώ  και  ΚΑ  |  χρονον]  ρν  ποΧυν  £\  | 
χΧορον  Γ  |  συν\εσιν  Β*  συ\νεσιν  Β3*5  |  ελεήσει  Α  12  σι>μ0ρα£ει]  συντα- 

ράξει ΝΓ  οι  γ'  ραβδισει  Γ)'η*>'  |  ο  θεος]  κς  Κ  Α(^Γ  |  διωρυγος  & Α(^Γ  |  Ρεινοκο- 
ρουρων  Β*  (Ριν.  Β^ΚΑίΙΓ)  |  κατα  ε^α  τους  υιούς  Ισρ.]  τους  υιούς  Ιηλ  κατα 
{κατ  Α)  ενα  ενα  ΚΑ(^Γ  13  σαλπιουσι  Γ)  |  τη  μεγάλη]  ρν  εν  Α  |  απο- 
λομενοι  ι°]  απο  ανατολών  Α  \  Αιγυπτω]  επ  ίηεερ  Κ*νί,;1  Ε7.  Κ1  {Αιγ.  | 
προσκυνησωσιν  Α  \  Ιερουσαλήμ]  ρχ  εν  ΝΑ(^Γ 
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XXVIII  I ΗΣΑΙΑΣ 

Β        1  Ούπι  τώ  στεφάνω  τής  ύβρεως,  οι  μισθωτοί  'Έφράιμ,  το  άνθος  τό  ι  XXVIII 
έκπεσόν  εκ  τής  δόξης  επί  τής  κορυφής  τού  όρους  τού  παχέος,  οι  μεθύ- 

οντες  άνευ  ο'ίνου.     2 ιδού  ίσχυρόν  και  σκληρόν  ό  θυμός  Κυρίου,  ως  χά-  2 
λαζα  καταφερομένη  ουκ  έχουσα  σκέπην,  βία  καταφερομένη·  ώς  ύδατος 
πολύ  πλήθος  σύρον  χώραν,  τή  γή  ποιήσει  άνάπαυμα'  ταϊς  χερσιν 
^καί.  τοίς  ποσιν  καταπατηθήσεται  ό  στέφανος  τής  ύβρεως,  οι  μισθω-  3 
το\  'Έφράιμ.     4και  εσται  τό  άνθος  τό  έκπεσόν  τής  ελπίδος  τής  ζωής  4 
επ'   άκρου  τού  ορούς  τού  υψηλού·   ώς   πρόδρομος    σύκου,   ό  ιδών 
αυτό,  πρ\ν  εϊς  την  χείρα   αυτού  Χαβέϊν   αυτό,   θελήσει  αυτό  κατα- 
πιείν.     5  τη   ήμερα   εκείνη   εσται   Κύριος   σαβαωθ  ό   στέφανος  τής  5 
ελπιδο$·   ό   πλεκείί  τής   δόξης  τώ   καταλειφθέντι   τού   λαού·   6  κατ  α-  6 
λειφθήσονται  ε'πι  πνεύματι  κρίσεως  ε'πι  κρίσιν  και  ισχύν  κωλύων 
άνελειν.     7 ούτοι  γαρ  ο'ίνω  πεπΧημμελημένοι  είσ'ιν  επλανήθησαν  δια  η 
τό  σίκερα,  ιερεύς  και  προφήτης  εξεστησαν  δια  τό  σίκερα,  κατεπό- 
θησαν   δια  τον   οίνον,   εσείσθησαν   από   τής   μέθης,  επλανήθησαν 

τούτ'  εστι  φάσμα.     8άρά  εδεται  ταύτην  την  βουλήν   αύτη  γαρ   ή  δ 
βουλή  ένεκεν  πλεονεξίας.    9τίνι  άνηγγειλαμεν  κακά,  και  τίνι  άνηγ-  $ 
γείλαμεν  άγγελίαν ;  οι  άπογεγαλακτισμενοι  από  γάλακτος,  οι  απο- 

σπασμένοι από  μαστού.     10θλίτ\ην  έπ\  θλίψιν   προσδέχου,   ελπίδα  ίο 
ε'π'  Απίδι,  ετι  μικρόν   ετι  μικρόν,   11  δια  φαυλισμόν  χειλέων,  δια  ιι 
γλώσσης  ετέρας·  ότι  λαλήσουσιν  τώ  Χαω  τούτω   Ι2λέγοντες  αύτοϊς  ΐ2 
Τούτο    τό    άνάπανμα   τώ    πεινώντι    και   τούτο    τό    συντριμμα,  και 

ΝΑί^Γ  XXVIII  1  Έφρεμ  8,  |  ανθος]  +  το  ωρεον  {ωραιον  Κς·5)  |  εκ  της  δόξης] 
·*■  δυναμις  δόξης  αντου  (^"^  |  67τι]  ρΓ  ο  εστι  (,)"1^  \  κορυφής]  κεφαλής  Γ  |  τα- 

χέως Α  2  σκΧηρον  (σκηρ.  Κ*  σκλ.  ̂ )]  +  παρα  κυ  (ίΐϊΐρΓΟΰ  ̂ ε·*.^)  | 
οιτι  ουκ  εχονσα  σκεττην  βια  καταφ.  £\*  (Ιι&Ο  &ε-3  "^"Ρ)  |  αναπαυμα]  αναπανσιν 
£<Α(^)  ανα\αναπαυσιν  Γ  |  ταις  χερσιν]  ρΓ  και  ί<*  (ίηιρίΌΟ  Κ0·*3)  Γ  3  κατα- 
πατηθησεται]  ομοίως  α'θ'  (^ηι£  ρΓ  και  £$(^)Γ  |  ύβρεως]  υπερηφανιας  0™%  ] Έφραιμ  (Εφρεμ  Ν)]  ρΓ  του  Α(^)Γ  4  ελπίδος  της  ζωής]  ελπ.  τ.  δόξης  ̂ ΑΓ 
δόξης  τ.  ελπίδος  |  ακου  Κ*  (ακρ.  Κ1ίοη)  |  του  ορούς]  \)Ϊ5  50Γ  του  Ν*  (ίηιρΓΟΟ 
ι°  Κ?)  |  αυτο  ι°]  αυτω  Γ*  (-το  Γ1)  |  πριν]  +  η  ΚΑ(^Γ  |  χηραν  Ν*  |  015  50Γ 
λαβείν  Χ*  (ϊιηρΓοΙ)  2°  Κε>».  ε·^)  |  οπι  αυτο  2°  Κ^Αί^  |  θέληση  Γ  |  καταπιν 
Κ*  (-ττιει^  Κ=  (»>»«))  5  ΰίδ  50Γ  εσ-ται  κ~ς  σαβαωθ  Α  |  ττλεκευ]  πλακεις  Ν0·15 
(πλακις  Ν^3)  Α(^Γ  |  του  λαου]  μου  λαω  έν  λιγυπτω  Β5  μ.  λ.  Α  +  μου  0. 
6  καταλιφθησεται  Ν  ρΓ  και  Α  |  εττι  ι°]  ρ  γ  γαρ  |  εττι  2°]  ρΓ  *  τω  καθη- 
μενω  0.αι8  7  πεπλημμελημενοι]  πεπλανημένοι  Β'Ίί<  (οι  Γ650Γ  Κ1)  Α(^)Γ  | 
προφήτης]  φ  ϊηοερ  Κ*  (προφ.  Κ1)  |  οπι  δια  το  σικερα  κατεποθησαν  ΚΑ(2Γ  | 
μεθης]  +  του  σικερα  &Α(^Τ  \  τουτ  εστι  {-τιν  0)]  τούτο  εστίν  &<ΑΓ  |  φάσμα] 
φάντασμα  Α  8  οιτι  αυτη  γαρ  η  βουλή  Κ*  (Ιιε.1)  Κ1·  3  <νε1 3·ΐ5)'  ̂   9  άνηγ- 

γειλαμεν 2°]  ανηγγελιλαμεν  ^*  (λ  ι°  Γ3.3  Κ?)  |  οι  α7Γ07ε7α^α/ίΤ·]  Ρ1"  καί  ̂ * 
(ίιηρίΌΟ  |  απεσπασμενοι  ^ροβι  α.β  (ν^^1)^^ρ  10  οπ1  6λττιδα  εττ  Β*νϊ<1 
0ΐ8.\)  ΒΆΐ>)  |  ελττιδι]  δ  δίψ  Γ3.5  Β3(γίά)  °  12  αυτού]  αυτω  Ν^ΑΟ^*  (-τοις 
^ίη&)  |  πεινώντι]  πινοντι  Κ  τι^α^τι  ̂ *  Γ 
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ΗΣ  ΑΙΑΣ XXVIII  22 

ΐ3  ουκ  ηθέλησαν  άκούειν .     13  και  εσται  αντο'ις  το  Χόγιον  Κνρίον  θΧίψις  Β 
επί  θΧίψιν,  εΧπίς   επί   εΧπίδι,   ετι  μικρόν   ίτι   μικρόν,  Ίνα  πορεύ- 
σωσιν    και   πεσωσιν   οπίσω,    και  σνντριβησονται   κα\  κινδννεύσον- 

ΐ4  σιν   καί  άΧώσονται.  Ι4Διά  τούτο  ακούσατε  λόγοι/  τον  κνρίον, 
άνδρες  τεθλιμμένοι   και   άρχοντες  τον  Χαον  τούτον  τον   εν  Ίερον- 

ΐ5  σαλημ,  15 ότι  είπατε  Έποιησαμεν  διαθηκην  μετά  τον  αδον,  και  μετά 
τον  θάνατον  σννθηκας·  καταιγίς  φερομένη  εάν  παρελθη,  ον  μη  ελθη 

ε'φ'  ημάς·  εθηκαμεν  ψεύδος  την  ελπίδα  ημών,  και  τω  ψεύδει  σκε- 
ι6  πασθησόμεθα.  ι6δια  τοΐιτο  όντως  λέγει  κύριος  Κύριος  Ιδού  εγώ 

εμβάλλω  εις  τά  θεμέλια  Σειών  ΧΊΘον  πολντελη  εκΧεκτον  άκρογω- 
νιαΐον  εντιμον,  εις  τά  ΘεμεΧια  αντής,  και  ό  πιστεύων  ον  μη  καται- 

17  σχννθη.  17  και  θησω  κρίσιν  είς  ελπίδα,  η  δε  ελεημοσύνη  μον  εις 
σταθμούς,  και  οί   πεποιθότες  μάτην  ψεύδει·  οτι  μη  παρεΧθτ]  νμάς 

ιδ  καταιγίς,  18 μη  και  άφελη  νμών  την  διαθηκην  τον  θάνατον,  και  η 
ελπίς  νμών  η  προς  τον  αδην  ον  μη  εμμείντ]·  καταιγις  φερομένη  εάν 

19  επελθη,  εσεσθε  αύτη  είς  καταπάτημα.  196ταν  παρεΧθη,  λημψεται 
νμάς·   πρω\   πρωί   παρεΧεύσεται  ημέρας,  και  εν  ννκτι   εσται  εΧπίς 

2ο  πονηρά,  μάθετε  άκούειν  2 "στ εν θεωρούμενο ι·  ον  δννάμεθα  μάχεσθαι, 
2ΐ  αντοί  δε  άσθενονμεν  τον  ημάς  σνναχθηναι.  21ώσπερ  Όρος  άσεβώτΐ' 

άναστησεται  Κύριος,  και  εσται  εν  τη  φάραγγι  Ταβαών,  μετά  θνμον 

ποιήσει  τά  εργα  αντον,  πικρίας  έργον  ο  δε  θνμος  αντον  άΧΧοτρ'ιως 
22  χρησεται,  καί  η  σαπρία  αντον  άΧΧοτρία.  22καί  νμείς  μη  ενφραν- 

θε'ιητε,  μηδε  ίσχνσάτωσαν  νμών  οι  δεσμοί·  διότι  σνντετεΧεσμενα  και 
συντετμημένα   πράγματα  ηκονσα   παρά   Κνρίον   σαβαώθ  ά  ποιήσει 

12  ηθέλησαν]  ηθελά\  Ν  13  Κυρίου]  +  του  θϋ  ΝΑζ)  +  0ϋ  Γ  |  θλιψιν]  ΝΑζ)Γ 
+  Χ-προσδεχον  προσδεχον  (2ηι£  |  εττι  ι°]  εττ  (επι  ̂ ς·3  56(1  ίρ56  δίαΐϊιη  τενοο 
€τγ)  Αζ)Γ  |  ελττιδι]  ελττιδα  Ν*  (-δι  Κε·3'  °·>)  |  πορευθωσιν  ΚΑζ)Γ  |  οπίσω]  ψ 
ευ  τα  ΚΑί^Γ  |  σνντριβησονται  και  κινδυνενσονσιν]  κινδννενσωσειν'  (οογγ  -σιν) 
συντρ.  Ν  κινδυνευσονσι  {-σωσιν  Γ)  και  σνντρ.  Α(^)Γ  14  τον  κυρίου]  οηι  τον 
Γ  |  οιη  τούτου        |  του  εν  Ιερ.]  οηι  του  Α(^  |  Ιελμ  Κ  15  καταιγις]  ρΓ  κ 
Γ  |  παρελθη]  εττελθη  ̂ η12  |  εφ  -ημάς]  ημιν  $Ρ·*Α  16  ΟΠ1  κ?  2°  Κ  Α  ζ)* 
(ηαη  ς)"1^)  Γ  |  εμβαλω  Ν  Ας)  |  Σιων  Β*>ΚΑ(2Γ  \  αυτής] \  +  *·τεθεμελιωμενον 
0.™%  |  ο  πιστευων]  +  εττ  αυτω  ΚΑ(^  |  ον  μη.  καταισχννθη]  οι  γ'  (θη  δΐιρ  ναδ 
Α?νίί1)  ου  σπεύσει  0^  17  εισταθμονς  Β*  Ν*  (εις  στ.  Β*ι,Ν°·3)  Α  |  μη]  ρτ 
ου  ΚΑ(^Γ         18  αφεληται  ̂   αφελει  Γ  |  ενμινη       (ενμειν.  Κ0^)  19  \η- 
ψεται      |  πρωι  ι°]  ρΓ  σ'  *·  οτι  κατα  ̂ ηI?  |  εν  ννκτι]  αθ'  ομοίως  σ'  νυκτός 
20  στενοχουρ.  Κ*  (στενοχωρ.  0.°·^  'ηι51  ο  ε')  |  δννομεθα  Β  |  μαχεσθαι]  α  ι°  δαρ 
ναδ  ̂ χ  |  ημάς]  υμας  Γ  21  ωσττερ  ορος  άσεβων]  α  ως  ορει  διακοπτών... θ'σ' 
εν  τω  ορει  των  διακοπών  (^"^  |  οηι  Κύριοι  Α(^*  (Ηαΐ)  Γ  |  έργον]  εργα 

(-γον  Νε·α)  |  ο  δε  θνμος]  ο  δε  δυρ  Γ&δ  ̂ ?ν^  |  σαπρια]  πικρία  ̂ <Α^Γ 
22  ισχυετωσαΐ'  Γ  |  οι  δεσμοί]  +  οι  οφθαλμοί  Κ*  (ίηιρι-οΐ)  ί<ς·α)  οι  οφθ.  Γ  |  διότι 
συι/τετελ.  ΓβδΟΓ  νΐά  Κ?  |  συντετμημένα]  συντετελμημενα  Α  σνντετμε  να  Γ  | 
Κυρίου]  ρΓ  του  ί<*  (ϊηιρΓοΙ)  Χι'·ι>)  +  οι  γ'  '%  κν  (^"Ζ  \  ποιήσει]  ποιεί 
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XXVIII  23 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  επι  πάσαν  τήν  γην.  23Ένωτί'^6σσ€  και  άκουετε  τής  φωνής  μου,  23 
προσέχετε   και   άκουετε   τους   λόγους   μου.     24 μη   όλην  την  ήμέραν  24 
άροτριάσει  ό  αροτριών;   η   σπόρον   προετοιμάσει   πριν  εργάσασθαι 

την  γήν ;   25οΰχ  όταν   όμαΧίστ)  το   πρόσωπον   αυτής,   τότε  σπείρει  25 
μικρόν  μελάνθιον  και  κΰμινον,  και  πάλιν  σπείρει  πυρόν,  κριθήν  και 

κέγχρον   και  ζεαν   εν  τοις  όρίοις   σου;    2δκαι   παιδευθήσει   κρ'ιματι  26 
θεοΰ,  και   εΰφρανθήση.     27 ου   γαρ   μετά  σκληρότητος  καθαίρεται  το  τη 
μελάνθιον,    οΰδε    τροχός    αμάξης    περιάγει   επ\  τό   κΰμινον  άλλα 

ράβδω  τινάσσεται  τό  μελάνθιον,  τό  δε  κΰμινον  28 μετά  άρτου  βρω-  2θ 
θησεται.     ου    γάρ    είς    τον    αιώνα    εγώ    ΰμιν    όργισθήσομαι,  οΰδε 

φωνή  της  πικρίας  μου  καταπατήσει  υμάς.    29 και  ταΰτα  παρά  Κυρίου  2ο 
σαβαώθ  έξήλθεν  τά  τέρατα·  βουλεΰσασθε,  υψώσατε  ματαίαν  παρά- 
κλησιν. 

1Οΰάί  Αριηλ  πόλις,  ην  επολεμησεν  Ααυείδ.    συναγάγετε  γενήματα  ι  XXIX 
ενιαυτόν  επ\  ενιαυτόν  φάγεσθε,  φάγεσθε  γάρ  συν  Μωάβ.    2 εκθλίψω  η 
γάρ   ̂  Αριηλ,   και  εσται  αυτής  η   Ισχΰς   και  ό   πλοΰτος  εμοί.    3 και  3 
κυκλώσω  ώς  ΑαυεΧδ  επί  σε,  και  βαλώ  περ\  σε  χάρακα,  και  θησω  περ\ 

σε  πΰργους,  4 και  ταπ εινωθησονται  εϊς  την  γήν  οι  λόγοι  σου,  και  βι$·  4 
την  γην  οι  λόγοι  σου  δΰσονται·  και  έσονται  ώς  οι  φωνοΰντες  εκ  της 
γης  η  φωνη  σου,  και  προς  τό  έδαφος  η  φωνή  σου  ασθενήσει.     5  και  5 
εσται  ώς  κονιορτός  από  τοίχου  6  πλοΰτος  τών  άσεβων,  και  ώ?  χνοΰς 
φερόμενος  τό  πλήθος  τών  καταδυναστευόντων  σε,  και  εσται  ώς  στιγμή 

παραχρήμα  6 παρά  Κυρίου  σαβαώθ'  επισκοπή  γάρ  εσται  μετά  βροντής  6 

&Α(}Γ       22  επασαν  Β*  (επι  π.  Β3ΐ>)  23  ακουετβ  ι°]  ακούσατε  Α  24  αρο- 
τριασει  ο  αροτριών]  μέλλει  (-λλι  Κ)  ο  αροτριων  αροτριαν  &\ΑΓ(^  άσ'θ1  ·* αροτριασει  ο  αροτριώ  |  η  σπορον]  α   του  σπειραι  |  προετοιμάσει] 
ετοιμάσει  Χ*  (προετ.  Κ^13)  |  πριν]  +  η  ̂   |  εργαξεσθαι  &  2δ  ονχ]  και  Α  | 
αυτής  το  πρόσωπον  ̂ Α(^Γ  \  τοτε ..  .μελάνθιον]  α'  κ  διασκορπίσει  μελανθ.  (^ηι£  | 
τοτε]  πρώτον  Α  |  οηι  σπείρει  ι°  Α  |  κριθην]  ρΓ  και  ΚΑζ)Γ  |  οηι  και  κε*γχρον 
Κ  Αζ>*  (κ  κεγχρ.  α' &  ομοίως  0™%)  Γ  26  παιδευθηση  Β^ΝΑί^Γ  |  οηι  (ίη 
Ηη  εοΐ)  κριματι.,.ευφρανθ.  £<*  (ηαο  Κε·3)  |  κριματι]  α'  τω  κρ.  σ'θ'  ευ  κρίμα  | 
#εου]  +  σου  Β3Ιν!(1)  Κς·3 Α(^  27  καθαιρείται  Υ  \  τινάσσεται]  εκτινάσσεται 
\*Αφ  (εκτειν.)  XXIX  1  ττολυ  Αριηλ  ΝΑξ)  (οι  γ'  *  Αριτ?λ  ζ)"^)  Γ  | 
Δαδ  επολεμησεν  ΚΑ(^Γ  |  επι]  επ  &4 Α^Γ  |  οηι  φάγεσθε  ι°  Α(^*  (1ιαΐ3  φάγε- 
σθαι  (^ε)  Γ  \  συ  Κ*  (συν  ς<Ζ·Ά  β1  '13ΧΆ  3ηίβ3)  2  εκθλίψω]  εκλιψω  Ν*  (εκθλ. 
^ο.Ε,ς.^  |  0  ττλουτο^]  το  7τλ.  ΚΑΓ       3  τερι  2°]  επι  Α        4  και  ταπ.  εις  ττ/ν 

οι  λ.  σον]  £  κ  ταπεινωθηση  εκ  γης  λαλήσεις  (^""ε  |  οι  λόγοι  σου  εις  την 
γην  (ι°)  ΚΑ(2Γ  |  έσονται]  εσται  Ν0·15  (εστε  Κ*)  Αί^Γ  5  τοίχοι»]  τροχού 
£νΑΓ)Γ  |  [φερόμενος... ως  στιγμή]  ρΓ  &5ΐεπ5εο5  Β3  (ηοη  ΐηδί:  Β5)  [  οηι  το  7τλτ7- 
0ο$  τωι/  καταδυν.  σε  ΚΑ(^Γ  (Ηαϋ  σ'0'  δνΐϋ  ·*■  (^ε)  |  ωστιγμη  €)  6  βροτης 
Β*  (βροντ.  Β3^)  κραυγής  Α 
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ΗΣ  ΑΙΑΣ 
χχιχ  14 

καϊ  σεισμού  καϊ  φωνη  μεγάλη,  καταιγις  φερομένη  και  φλό£  πυρός  Β 

7  κατεσθίουσα.  7  καϊ  εσται  ώς  ενυπνιαζόμενος  καθ*  ύπνους  νυκτός  6 
πλούτος  απάντων  των  εθνών  οσοι  επιστράτευσαν  επι  Ιερουσαλήμ, 

καϊ  πάντες  οι  στρατευόμενοι  επϊ  ̂ Ιερουσαλήμ,  κάί  πάντες  οι  συνη- 
8  γμενοι  επ'  αυτήν  και  οι  ΘΧίβοντες  αυτήν.  8 κάί  ως  οι  εν  τω  υπνω 
πίνοντες  και  εσθοντες,  καϊ  εζαναστάντων  μάταιον  το  ενύπνιον  και 
όν  τρόπον  ενυπνιάζεται  ό  διψών  ως  πίνων,  καϊ  εξαναστάς  ετι  δίψα, 
ή  δε  ψνχή  αυτοϋ  είς  κενόν  ήλπισεν,  ούτως  εσται  6  πλούτος  πάντων 

9  των  εθνών  οσοι  επεστράτευσαν  επϊ  το  ορος  Σειων.  9'Έκλΰθητε 
ίο  καϊ  εκστητε,   κραιπαλησατε  ουκ  από  σίκερα  ούδε  από  οίνου·  106τι 

πεπότικεν  υμάς  Κύριος  πνεύματι  κατανύξεως,  καϊ  καμμύσει  τους 
οφθαλμούς  αύτών  καϊ  των  προφητών  αυτών  καϊ  τών  αρχόντων  αύτών, 

ιι  οι  όρώντες  τά  κρυπτά.  11  καϊ  εσται  ύμϊν  τα  ρήματα  πάντα  ταύτα  ώς 
οι  λόγοι  τού  βιβλίου  του  εσφραγισμενου,  6  άν  δώσιν  αυτό  άνθρώπω 
επισταμένα»  γράμματα  λέγοντες  Άνάγνωθι  ταύτα,  καϊ  ερει  Ου  δύναμαι 

ΐ2  ̂ άναγνώναι,  έσφράγισται  γάρ.     12 καϊ  δοθήσεται  το  βιβλίον  τούτο  είς  §Ζ 
χείρας  άνθρωπου  μή  επισταμένου  γράμματα,  καϊ  ερει  αύτώ  Άνάγνωθι 

13  τούτο·  καϊ  ερει  Ουκ  επίσταμαι  γράμματα.  13 καϊ  είπεν  Κυριος'Έγγίζει 
μοι  ό  λαόί  ούτος  εν  τω  στόματι  αυτού,  καϊ  εν  τοις  χείλεσιν  αύτών 

τιμώσ'ιν  με,  ή  δε  καρδία  αύτών  πόρρω  απέχει  απ*  εμού-  μάτην  δε 
ΐ4  σέβονται  με  διδάσκοντες  εντάλματα  ανθρώπων  καϊ  διδασκαλίας.  ΙΛδιά 

6  φωνής  μεγάλης  £\Α(^  (οι  γ'  ομοίως  0™%)  Γ  7  εν  υπνια'ζο  μένος]  ρ  Γ  ο  Ϊ^Αί^ΖΓ 
Κε1>Α()Γ  |  καθ  ύπνους]  εν  υπνω  (καθ  ύπνους  ̂ Iη&)  Γ  εννπνιον  Α  | 
οηι  νυκτός  5*Α(^)  (Ηαΐ)  α  '%  ̂ Iη&)  Γ  |  πλουτως  Α*  (ήτφΓΟΟ  ω  Α?)  |  απάν- 

των των  εθνών]  οηι  εθνών  Β*  (Και)  Βα1>)  των  εθνων\  απάντων  \\  (δεά  ε  δΐιρ 
Γ3.5  Κ1)  των  εθν.  πάντων  ΑΓ  των  άσεβων  πάντων  |  Ιερουσαλήμ  ι°  (ρΐεηε  δΟΓ 
Β)]  Ιηλ  ΝΑ(^*  (Ιλ^ϊί  οι  γ'  αριηλ  <^)™ζ)  Γ  I  στράτευσα  μεν  οι  Νε:ιΑ<2Γ  \  Ιερου- 

σαλήμ 2°]  Ιελμ  Κ  |  οι  θλφοντες]  οτη  οι  ΚΑί^Γ  8  και  ι°]  +  έσονται 
ΚΑ(^)Γ  |  τω  υπνω]  οτη  τω  ςίΡ^Αζ^  \  εσθοντες  κ.  πινοντες  Γ  |  ματαιον]  ματεων 
Κ*  -τεον  Κε·»»ε·*>  |  το  εννπνιον]  ρΓ  αντων  ΝΑ(2Γ  |  ενυπνιάζεται]  ν  2°  ΥβΒΟΐ 
νΐά  ̂ ?  |  πίνων]  ρν  ο  Νε1)ΑΓ  |  επι]  +  1λημ  Νε·3  (ροδίεα  Γ3.δ)  ρΓ  επι  Ιλημ  και 
Α  |  Σιων  Β^ΝΑί^Γ  9  εκστητε  (εστ.  Ν*  εκστ.  Νε·ι>)]  4-  σ'  *  εξαπατηθητε  κ 
απατασθε  |  κραιπαλησατε]  ρΓ  και  ΝΑ(^Γ  |  ουδε]  ουδ  Α(ϊ  |  οίνου]  +  θ'  *· κινούμενοι  και  ον  σικερα  10  πνευματι]  πνα  ̂   11  εσται]  έσονται 
&ε·υΑ(2  |  πάντα  τα  ρήματα  Α(^)  |  οι  λόγοι]  οηι  οι  |  βιβλίου]  +  τούτου  Κ  | 
[εσφραγισ]μενου...επισταμε[νω]]  ρν  οοείοδ  Β*  (ηοη  ίηδί:  Β^)  |  εσφραγισμενον 
(-μεον  Κ*  -μενον  ̂ εΛ))]  σ  2°  δυρ  Γ3.5  Κ1  +  τοντον  Α  ομοίως  οι  γ'  0^™%  \  αν]  εαν 
&Α0Τ  |  αναγνωθι]  +  οι  γ'  *  δη  \  ταύτα  2°]  ταυτουτο  Κ*  ταύτα  τούτο 
^ε1'  |  αναγνωναι]. .  .γνωναι  ίηο  Ζ  12  ερει  ι°]  ερονσιν  Ζ  |  τούτο  2°]  ταύτα 
^*  (τούτο  Κε1>)  Ζ  13  μοι]  μου  Κ*  (μοι  Κ0  ,1·  ε·1})  |  οηι  εν  τω  στοματι  αυτού 
και  εν  ΚΑΟ  (ηαυ  οι  γ'  *  εν  τω  στ.  αυτ.  Ο™^)  |  οηι  εν  1)ίδ  Γ  |  το  ονόματι  Γ  Ι 
αυτού]  αυτών  Ζ  |  οις  χείλεσιν  δυρ  Γαδ  ΒΆύ  |  τιμουσιν  Κ*  (-μωσιν  Ν&&>  ε·1>)  | 
πορω  Χ*  (πορρ.  ̂ ε·α  <νίϋ,' ε·^  |   διδασκοντε  Α*  (-τες  Α1) 
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χχιχ  ΐ5 ΗΣΑΙΑΣ 

&  τοΰτο  ιδού  π  ροσθησω  του  μεταθειναι  τον  Χαόν  τούτον  και  μεταθησω 
αυτούς,  και  άποΧώ  την  σοφίαν  των  σοφών,  και  την  σύνεσιν  των 

συνετών  κρύψω.  Ι50ύαί  οι  βαθέως  βουΧην  ποιούντες  και  εσται  15 
(ν  σκότει    τα  εργα  αυτών,    και  έροΰσιν  Ύίς   έόρακεν  ημάς;  και  τις 

ημάς  γνώσεται  η  ά  ημείς  ποιονμεν ;  τ6ούχ  ως  6  πηΧός  του  κεραμέως  ι6 
Χογισθησεσθε ;   μη   βρει  το   πΧάσμα   τω  πΧάσαντι  αυτό  Ου   σΰ  με 

επΧασας;  η  το  ποίημα  τω  ποιησαντι  Ου  συνετώς  με  έποίησας;  17 ούκέτι  17 
μικρόν   και  μετατεθησεται  ό  Αίβανος  ώς  τό  ορός  τό  ΧερμέΧ,  και  τό 

ΧερμέΧ   εις  δρνμόν   Χογισθησεται.     Ιδκαι  ακούσοιται   εν  τη  ήμερα  ι8 
εκείνη  κωφοί  Χόγους  βιβΧίου,  και  ο'ι  εν  τω  σκότει  και  οι  εν  τη  όμίχΧη, 
όφθαΧμοί  τυφΧών  οψονται,  19 και  άγαΧΧιάσονται  πτωχοί  δια  Κυριον  εν  19 
ευφροσύνη,    και   οι  άπηΧπισμένοι  τών    ανθρώπων  έμπΧησθησονται 

ευφροσύνης.     20 έξέΧιπεν  άνομος,  και  άπώΧετο  υπερήφανος,  και  έξω-  2ο 
Χεθρεύθησαν   οι  άνομοϋντες  έπ\  κακία,  21  και  οί  ποιοΰντες  άμαρτε'ιν  2ΐ 
ανθρώπους  εν  λόγω·  πάντας  δέ  τους  ελέγχοντας  εν  πύΧαις  πρόσ- 

κομμα θησουσιν,  ότι  επΧαγίασαν  εν  άδίκοις  δίκαιον.  22διά  τούτο  τάδε  22 
Χέγει  Κύριος  επ\  τον  οίκον  Ιακώβ,  6ν  άφώρισεν  έ£  ■ Αβραάμ  Ου  νυν 

αίσχυνθησεται  Ιακώβ,  ουδέ  νΰν  τό  πρόσωπον  μεταβαΧεί'  23αλλ'  όταν  23 
ΤΙ  Ζ  ΐδωσιι>  τα  τέκνα  αυτών  τα  έργα  μου,  δι  έμέ  άγιάσωσιν  τό  ονομά' 

μου,  και  άγιάσωσιν  τον  άγιον  Ιακώβ,  και  τον  θεόν  του  ΊσραηΧ  φοβη- 
θησονται.     24  και  γνώσονται  πΧανώμενοι  τω  πνεύματι  σύνεσιν,  οί  δέ  24 

ΝΑ(^ΖΓ       14  ιδου]  +  εγω  Ν*  (ίηιρίΌΟ  Κ0·*3)  Α  |  αυτούς]  +  μεταθέσει  Ζ  \  σοφών]  +  αυτόν 
Ζ  |  συν ετων]  +  αυτού  Ζ  15  οι  βαθέως  βουλην  ποιουντες]  τοις  βαθ.  ποι- 
ονσιν  βουλην  Ζ  |  ποιουντες]  +  και  οι»  δια  κϋ·  ουαι  οι  εν  κρυφτή  (εγκρ.  Α)  βουλην 
ποιουντες  Β3ΐ>  ιη2  ίηί  &ν  (ποιουνταις  -τες  ̂ ε·5)  Α(^ΖΤ  \  εορακεν  (εωρ.  Β*3) 
ημας]  ημας  εωρακεν  £\Α(2ΆΤ  ημ.  εορ.  ̂ *VI^^  Ζ  |  ΟΠΙ  η  16  λογισθη- 
σεται  Ο.*  (-θησεσθαι  Κε·3)  |  οηι  αυτο  ΧΑ(^Γ  |  συ]  σοι  Κ*  (συ  Κε·3·  ε·13) 
17  ουκετι]  ουχι  ετι  Ζ  |  μικρόν]  +  σ'θ'  *·  βραχύ  ̂ ^η^  |  οηι  το  ορος  |  το 
Χερμελ  ι°]  ο  Χερμελ  ο  (?  το)  Χβλμελ  Γ  |  το  Χερμελ  2°]  το  Χβλμβλ  Κ* 
(Χερμ.  Κ^)  ο  Χερμελ  Ζ  (άε  Γ  ηοη  Ιϊη)  ρΓ  το  ορος  Ν^Αί^  18  βιβλίου]  α 
βιβλίου  οι  ο  βίβλου  θ'  ομοίως  τοις  ο'  ζ)111^  |  οι  εν  τη  ομ.]  οηι  οι  |  οψονται] 
βλεψονται  Ν^Αί^*  (οψ.  <3"'£)  19  αγαλιασ.  Κ*  (αγαλλιασ.  Νε)  |  πτωχοί] 
ρτ  οι  Ν  Γ  |  εμπλησθησονται]  ευφρα\θησοντ}  |  ευφροσύνης]  +  ̂    κ  Ιηλ 
(Ωρ.)  ̂ η12  20  εξελειπεν  Α^*Γ  |  εξολεθρευθησαν  Κ  |  οι  αΐΌμουι/τε?]  ρι- 
04  ύ'  ·*  πάντες  ̂ π,2  21  οι  ποιουντες]  οηι  οι  Γνίά  |  ελεγ\τας  Κ*  (ελεγχ. 

|  οτι]  και  ΚΑί^ΖΓ  |  δίκαιοι]  οι  γ'  ομοίως  22  ουδε... μεταβάλει] 
θ'  ουδε  νυν  το  πρόσωπον  αυτού  εντραπησεται  (^π1£  |  προσωπον]  +  αυτού  Ζ  ] 
μεταβάλει]  +  Ιηλ  £<Α<5  +  Ισλ  Γ  23  αλλ  οταν  ιδωσιν]  θ'  οτι  εν  τω  ιδειν 
<2ιη2  |  αλλ]  αλλα  ΝΑ<3  |  οταν]  τα  νυν  Ν*  (οταν  Νε·*.  ε·1»)  |  ιδωσιν]  δωσϊ  Κν 
ιδ.  £<ε·3·  ε·15)  |  αυτών]  αυτού  Γ*  (-των  Γ1)  |  μου  δΐιρ  Γα,δ       |  αγιασουσιΐ'  ϋί§ 
δεά  ιασο  ι°  δαρ  ταδ  Κ])  Α^Γ :  ι°,  Ζ  |  του  Ισραήλ]  οιη  του  ί<*  (ηαΰ  ̂ ε·3)  | 
φοβ.  ο  δεςς  οοηί.  Β         24  πλανωμενοι  τω  πνευματι]  οι  τω  πν.  πλαν.  ΚΑ(^Γ 
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ΗΣΑΙΑΣ XXX  II 

γογγύζοντες  μαθησονται  ύπακούειν,  και  αι  γΧώσσαι  αι  ψεΧΧίζονσαι  Β 
μαθησονται  λαλείι>  είρήνην. 

XXX   ι        ιΟναί   τέκνα    άποστάται,    Χέγει    Κύριος·    έποιήσατε  βουΧην  ου 
δί  εμού,  κα\  συνθηκας  ου  δια  του  πνεύματος  μου,  προσθείναι  άμαρ- 

2  τίας  έφ'  αμαρτίας-  2 οι  πορευόμενοι  καταβηναΛ  εις  ΑΪγυπτον,  *έμέ  δε  ̂  ουκ  επερώτησαν,  του  βοηθηθήναι  ύπ6  Φαραώ  και  σκεπασθηναι  ύπο 

3  Αιγυπτίων.     5  εσται  γαρ  υμϊν  σκέπη  Φαραώ  εις  αισχύνην,  και  του 

4  πεποιθόσιν   επ*   Α'ίγυπτον  όνειδος.      Αοτι    είσ\ν  εν   Τά^ει  αρχηγοί 
5  αγγεΧοι  πονηροί·  5μάτην  κοπιάσουσιν  προς  Χα6ν  ος  ουκ  ώφεΧησει 
αυτούς  εις  βοηθειαν  αλλά  εις  αισχύνην  και  ονεώος. 

Ή  δρασις  των  τετραπόδων  των  εν  τη  έρήμω. 

6  6Έν  ττ\  θΧίψει  και  τη  στενοχώρια  Χέων  και  σκύμνος  Χέοντος, 
εκείθεν  και  ασπίδες  και  εκγονα  ασπίδων,  οι  εφερον  έπ'  ονων  και 
καμηΧων   τον   πΧούτον  αυτών  προς  έθνος   ο  ουκ  ώφεΧησει  αυτούς. 

7  7 Αιγύπτιοι  μάταια  και  κενά  ώφεΧησουσιν  υμάς·    άπάγγειΧον  αύτοίς 

8  οτι  ματαία  η  παράκΧησις  υμών  αύτη.  Βνϋν  ουν  καθίσας  γράψον  επ'ι 
πνξ'ιου  ταύτα  και  εις  βιβΧίον,  οτι  εσται  εις  ημέρας  ταύτα  καιρώ  και  έως 

9  εϊς  τον  αιώνα.  9οτι  Χαος  άπειθης  έστιν,  υίο\  ψευδείς  οι  ουκ  ηβούΧοντο 
ίο  άκούειν  τον  νόμον  τού  θεού,  10οι  Χέγοντες  τοις  π ροφηταις  Μη  άναγ- 

γέΧΧετε  ημιν,  και  τοις  τα  οράματα  όρώσιν  Μη  λαλείτε  ημίν,  αλλά  ημίν 

ιι  λαλείτε  και  άναγγέΧΧετε  ημίν  έτέραν  πΧάνησιν,  11  και  αποστρέψατε 

24  νπακουειν]  +  κώ  Κ  |  και  2° . .  .ειρηνην]  ρΓ  οβείοδ  Β*  (ηοη  ίηδΐ  Β15)  (^)?  ΝΑΟ(}Γ 
XXX  1  ουαι... Κνριος]  α  ω  νιοι  αφισταμενοι  φησι  κς  (,)1™2  |  αποσταε  Κ*  (·τατε 

ο.ΐ>)  |  χ€γε4]  ρΓ  ταδε  ̂ <Α^Γ  |  ου]  ρΓ  και  Α  |  προσθψαι  Β  προσθιναι  Κ  (θι  5αρ 
Γ3.5  Χ1)  |  αμαρτίας  ι°]  αμαρτίας  Α*  |  αμαρτίας  1°]  αμαρτιαις  ΚΑ(^)Γ  2  Εγν- 
πτον  Κ*  (Αΐ7·  Κ0·3»0·1*)  |  οηι  δε  Κ*  (Ιιαΐ^  ί<ε·3»<:·&)  |  επερώτησαν]  επη ρώτησαν 
Β3Ϊ>  ΚΑ  ηρωτησαν  Ο  |  βοηθηναι  Κ*  (βοηθηθ.  Κ0·3)  3  σκέπη]  ρΓ  η  ̂ ^ΑΟ^  | 
όνειδος  (οα  ΐηεερ  Κ*  α  ϊιηρΓοη  Κ1νκ1  ροδίεα.  Γαδ)]  ρΓ  ευ  Ο  4  Τανι  Κ  |  αρ- 

χηγοί] +  οι  γ'  "*·  αυτοί;  |  α77€λοι]  +  οι  γ  *·  αυτού  <5ηιΒ  4 — 5  πονη- 
ροί...όνειδος  5ΐιρ  Γαδ  Κ1  (ρΐ'ορΙεΓ  ηιεηι1:>Γαηα.6  νΐΐΐαπι  υΐ  νϊϋ.)  5  μάτην] 

+  οι  γ'  ·£·  τταντες  <^"'*  |  ευ  ΐ°]  ρΓ  οι;τε  Κ^Αί^  |  βοηθειαν  (-θιαν  &(}*)]  + οντε 
εις  ωφεΧειαν  (-Χιαν  Ν^'ζ)*)  ̂ ί^■ιΆ^  |  αλλα]  αλλ  ξ)  |  αισαισχ.  Χ*  6  (ίΐΐ) 
η  ορασις]  οιη  η  ΚΟ  |  τη  στενοχ.]  ρΓ  εν  ΚΑ  (οίε  Ο  ηοη  Ης)  |  οιη  και 
3°  Κ*  (ηαΐ)  Κ0·3)  |  εκγονα]  εγγόνα  Κ  |  ασπίδων]  +  πετάμενων  Β3*3ΐηεΚΑΟ(2  | 
εφερον]  +  (ηϊδί  ροίίιΐδ  ροδί  επ  ονων)  *  θησαυρούς  αυτώ  (^"Β  |  επ]  εφ  Κ*  (επ 
^αα,  |  καμη\ων]  })Γ  θ'  επι  ωμων  (^"'Κ  |  προς... αυτούς]  θ'  επι  Χαον  μη 
ωφεΧουντας  (^Π1Β  |  οιη  ο  Κ*  (ηαο  ο  Κα·α  ος  #ζΛ>)  \  αυτούς]  +  εις  βοηθειαν  (-θιαν 
Κ(^*)  αλλ  (αλλα  Α(^)  ευ  (ει  δΐιρ  ταδ  Κ1)  αισχύνην  και  όνειδος  (ονιδ.  Κ) 
ΚΑΟ(^)  7  Αιγύπτιοι...  ωφελ^σοί'σΐϊ']  θ'  Αίγυπτος  μάταια  κ  κενα  βοηθησουσιν 
(^"Κ  8  ημεραν  Κ*  (-ρας  Ν0·3» αΐ5)  |  ται/τα  καιρώ]  καιρών  ταύτα  ̂ ίΑΟ^  | 
οπι  εως  Α  |  αιωναν  Κ*           9  λαο$]  ρτ  ο  Β;ιη'  |  τον  θεον]  ρΓ  κΰ  ζ)1"8 
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Β  ημάς  άπ6  της  οδού  ταύτης·  άφεΧετε  αφ'  ημών  τον  τρίβον  τούτον,  και 
άφεΧετε  αφ1  ημών  το  Χόγιον  τον  ΊσραήΧ.     Ι2διά  τοντο  τάδε  λέγει  ό  ΐ2 
ά-γιος  τον  ΊσραήΧ  "Οτι  ηπειθησατε  τοις  Χόγοις  τούτοις  και  ηΧπ'ισατε 
ε'π\  ψεύδει,  και  οτι  εγόγγνσας  και   πεποιθώς  εγενον  επ\  τώ  λόγω 
τούτω,  13 δια  τοντο  εσται  νμιν  η  Αμαρτία  αντη  ώς  τείχος  πίπτον  παρα-  13 
χρήμα  πόΧεως  όχνράς  εαΧωκνίας,  ης  παραχρήμα  πάρεστιν  το  πτώμα· 
14 και  το   πτώμα  αντης  εσται  ώς  σνντριμμα  άγγίον  όστρακίνον,  εκ  14 

κεραμίον  Χεπτα  ώστε  μη  ενρε'ιν  εν  αντοις  οστρακον  εν  ώ  πνρ  άρεΙς, 
και  εν  ώ  άποσνριεις  νδωρ  μικρόν.     15  οντω  Χεγει  κύριος  Κύριος  6  15 
Άγιος  τον  ΊσραήΧ  "Οταν  άποστραφεϊς  στέναξες,   τότε  σωθηση  και 
γνώση  πον  ησθα·  οτε  επεποίθεις  επ\  τοις  ματαίοις,  ματαία  η  ϊσχνς 

νμών  εγενηθη.    και  ονκ  ηβούΧεσθε  άκούειν,  ι6αλλ'  ε'ίπατε  Έφ'  Ιππων  ι6 
φευξόμεθα·  δια  τοντο  φεύζεσθε'  και  επ\  κούφοις  άναβάταις  εσόμεθα· 
δια  τοντο  κονφοι  έσονται  οι  διώκοντες  νμάς.     17 χίΧιοι  δια  φωνην  ενος  \η 

§Γ  φενξονται,  και  δια  φωνην  πέντε  φεύξονται  §  ποΧΧοί,  εως  αν  καταΧει- 

φθητε  ώς  ιστός  επ'  ορονς,  και  ώς  σημαίαν  φέρων  επ\  βοννον.     18  και  ι8 
παΧιν  μενε'ι  ό  θεος  τον .οικτειρησαι  νμάς,  και  δια  τοντο  νψωθησεται 
τον  εΧεησαι  νμάς,  διότι  κριτής  Κύριος  6  θεος  νμών  μακάριοι  οι  εμμένον- 

τες επ'  αντω.  Ι9Διότι  λαό?  άγιος  εν   Σειών   οικήσει·    και  19 
ΊερονσαΧημ  κΧανθμω  εκΧανσεν  'ΈΧεησόν  με·  εΧεησει  σε,  την  φωνην 

ΝΑΟζ>Γ  11  ημας]  17/**"  ̂ *  (νμ*5  Κ1  ε1  Ρ05*63)  |  αφελετε]  ρν  και  Κε·3  (ίπιρΓοο  Κ0·13)  | 
τον  τριβον]  την  τρ.  Κ*  (τον  τρ.  ̂ ε.»,  |  τούτον  (ν  5\ιρ  Γ3.5  Β3*3)]  ταυτην  Κ* 
(τούτον  Κε·3»ε.ΐ>^  12  δια... Ισραήλ]  οι  γ  '%·  δια  τοντο  ταδε  Χεγει  ο  αγιο$ 
τον  ϊηΧ  ̂ IΤ1&  |  τοντο]  το  Κ*  (τοντο  Κ0·3»0·13)  |  ταδε]  ούτως  Κ^Αί^  \  ο  άγιος] 
ρΓ  κ?  ΚΑΟ(^)  13  οϊώ  οχνρας  Α  \  εαλωκν\ιας  Β*  -κνι\α?  Β5  εαλωκνιης  Κ 
εαΧωκοτος  Ο  |  πτώμα]  +  αντης  Ο  14  αυτής]  αντω  ϊηεερ  Κ*  (ω  ίπιρίΌΟ 
^ΐ(νίά)  ροδίεα  Γ3.5  άείη  Γενοε)  |  αγγείου  Β13^)^  |  Χεπτον  ΑΟ  |  οπι  εν  ι°  Ο  | 
οπι  άρεις. ..υδωρ  Κ*  (ηαο  Κ0·3)  |  και  εν  ω. ..μικρόν]  α  τον  ανασυραι  νδωρ  απο 
βοθυνον  Ο^  15  οντω  (·τως  ΑΟΟ)]  ρΓ  οτι  Ο  ρΓ  οι  γ'  '%  οτι  Ο^  |  κνριος 
Κνριος]  οπι  κ$  ι°  ΚΑ  |  τον  \σραηλ]  οπι  τον  ΑΟ  |  στενα^Ι  Α  |  και  ι°1)ί5  5εΓ  Κ* 
(ι°  ίπιρΓοΙ)  Κ0·3»0·13)  |  [ο]τε  επεποιθεις  επι  του]  ρΓ  οοεί  Β3  (ηοη  ΐηδϋ  Β1»)  |  η 
ισχύς]  οπι  η  Κ*  (ηαο  Κε·3)  |  ηβονλεσθε]  εβονΧ.  ΒεΚ  (αφονΧεσθαι  Κ*  φ.  οΛ>) Α(^  16  αλλ]  αλλα  ΚΑ  |  ειπετε  |  ιπποις  Α  |  και]  +  είπατε  ΚΑ  |  επι]  εκ 
ίηεερ  Κ*  |  αναβαται  Κ*  (-ταΐ5  Κε)  ΑΟ  17  δια  φ.  ενος  φευξ.  χίλιοι  ΚΟΟ_ 
και  δια  φ.  ενός  φενξ.  χίλιοι  Α  οι  γ'  χιλιας  μια  απο  προσώπου  επιτμησεως  (δίε) 
ενος  ̂ IΤ1&  |  οιη  ως  ι°  Κ*  (ΙιαΙ^  Κ03)  18  οικτιρησαι  Κ  |  νμας  2°]  ημας  Κ* 
(νμ.  Κε·^)  Ο  |  διότι]  οτι  Ο  |  ο  θεος]  κΊ  ̂ Iη8^ν^ά  |  υμων]  ημων  βε?οΤ^ο.1)  ΑΟ^Γ 
+  εστίν  (οπι  Γ)  και  πον  καταλείψετε  (-Χιψεται  ΚΓ  -Χιψετε  Ο)  τ^  δοξαν  υαωι/ 
ΚΑΟΟ_Γ  |  μακάριοι]  +  πάντες  Α  \  ενμενοντες  Κ  I  επ  αυτω]_εν  αυτοις  Κ*  εν 
αντω  Κ^'^ΑΟΟ,Γ  19  Σιων  Β1^ΚΑ^  |  ΪΤλα  Κ*  Ιελημ  Κ^·3  |  κΧανθμω 
(κανθμ.  Κ*νίά)]  ρΓ  εν  Ο  |  εκλαυσβ»/]  ρΓ  ·*  ονκ  α'σ'  ου  κλανσεις  θ'  ου  κλανσετε Ο^ε  |  ελεήσει]  ρΓ  και  ΑΟ  |  οπι  σε  ΚΑ  |  την  φωνην  της  κραυγής  (κραυης 
Β*  Κ*  -γης  Β313  Κ0)]  την  κραυγην  της  φωνής  Ο  της  φωνής  της  κρανγης  0_* 
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2ο  της  κραυγής   σον  ήνίκα  είδεν,  επήκονσεν  σον.     20 και  δώσει  Κνριος  Ε 
ύμϊν  αρτον  ΘΧίψεως  και  νδωρ  στενόν,  κα\  ονκετι  μη  εγγίσωσίν  σοι  οι 
πλανώντας  σε'   οτι  οι  οφθαλμοί  σον  οψονται  τονς  πΧανωντάς  σε, 

2ΐ  21  και  τα  ωτά  σον  άκούσονται  τούς  Χόγονς  των  οπίσω  σε  πλανησάντων, 

οι  Χεγοντες  Αντη  η  όδός,  πορενθώμεν  εν  αύτη  ε'ίτε  δεξιά  ε'ίτε  αριστερά. 
22  22 και  μιανεϊς  τα  είδωλα  τα  περιηργνρωμενα  και  περικεχρνσωμενα, 

λεπτά  ποιήσεις  και  Χικμήσεις  ως  νδωρ  άποκαθημενης,  και  ώ$·  κόπρον 
23  ωσευ  αντά.  23  τότε  εσται  ό  νετός  τω  σπερματι  της  γης  σον,  και  ό 

Άρτος  τον  γενήματος  της  γης  σον  εσται  πλησμονή  και  λιπαροί·  και 
βοσκηθήσεταί  σον  τα  κτήνη  τη  ήμερα  εκείνη  τόπον  πίονα  και  ενρν- 

24  χωρον,  24οι  ταύροι  νμών  και  οι  βόες  ο'ι  εργαζόμενοι  την  γην  αχνρα 
25  άναπεποιημενα  φάγονται  εν  κριθή  ΧεΧικμημενη.  25 και  εσται  επ\ 

παντός  ορονς  ν^τηλού  και  επ\  παντός  βοννού  μετεώρον  νδωρ  διαπο- 
ρενόμενον  εν  τη  ήμερα  εκείνη,  όταν  απολωνται  πολλοί,  οταν  πεσωσιν 

26  πύργοι.  ζ6καί  εσται  το  φως  της  σελήνης  ως  τό  φως  τον  ήλίον,  και 
τό  φώς  τον  ήλίον  εσται  επταπΧάσιον,  εν  τη  ήμερα  οταν  ιάσηται 
Κύριος  τό  σνντριμμα  τον  Χαού  αύτού,  και  την  όδννην  της  πΧηγής  σον 

27  Ιάσεται.  27  Ιδού  τό  όνομα  Κνρίον  έρχεται  διά  χρόνον,  καιόμενος 
θνμός·  μετά   δόξης  τό  Χόγιον  των  χειλεων  αντον,  τό  Χόγιον  οργής 

28  πλήρες,  και  η  οργή  τον  θνμού  ως  πύρ  εδεται'  28 και  τό  πνεύμα  αύτού 
ως  νδωρ  εν  φαράγγι  σύρον  ήξει  εως  τού  τραχήΧον,  και  διαιρεθήσεται 

τον  ταράξαι  εθνη  ε'πι  πΧανήσει  ματαία,  και  διώζεται  αντονς  πλάνησις 
29  και  Χήμψεται  αντονς  κατά  πρόσωπον  αντών.  '9 μη  δια  παντός  δεί 

νμάς  εύφραίνεσθαι,  και  είσπορεύεσθαι  εϊς  τα  άγια  μον  διά  παντός 
ώσει  εορτάζοντας,  και  ώσει  ενφραινομενονς  είσελθεϊν  μετά  αύλον  εις 

19  ιδεν  Γ  |  επήκονσεν]  και  ηκουσεν  Ο  20  νμιν  'κ'ς  |  μη]  ρΓ  ου  Α  |  σοι] σε  (σοι  οπι  Γ  ρεπϊΐ  ϊη  Ο  21  Χεγονται  (-τες  Κ€·*»0,ι>)  |  δεξιά]  δια 
Β*  (δεξ.  Β*  ""ε  *>)  22  μια^ευ]  εξάρεις  Ν^Αζ)*  (μια^.  (^β)  |  περικεχρυ- 
σωμενα]  ρΓ  τα  ΚΑί^Γ  |  οιτι  και  3°  Β  |  οπι  και  λικμησεις  ̂ *  (ηα.1)  (<)Π1£)  |  υδως 
(νδωρ  23  Οίτι  και  ο  άρτος  του  γενηματος  της  γης  σου  Κ*  (ηαο 

Κ011)  |  πλησμονή]  εις  πλησμονην  ΟΓ  |  βοσκηθησονται  Ο  |  τα  κτήνη  σου  Ο 
24  ε  /3οεί  £\*  οι  /3.  Κ0··"1-  0 ·*>  |  αχνρα  αναπεττ.  φαγονται]  φάγονται  άχυρα  αναπεπ. 
£<Α(2Γ  άχυρα  φαγονται  αναπεπ.  Ο  ]  οπι  εν  Ο  |  λελικμημενα  ̂ ^Α^Γ  (άε  Ο  ηοη 
Ιϊς)  25  διαπορείΌμεΐΌί']  ιαπ  5αρ  Κ?  -μενού  Γ  |  οταν  ι°]  ρτ  και  ί£Α(Χ,)Γ  | 
πεσωσι  ̂   26  οηι  και  το  0ω?  του  ήλιου  Γ  |  επτα^λασιο^]  +  ω?  το  0ω5  τωι/ 
εττα  ήμερων  27  έρχεται  δια  χρόνου]  δια  χρόνου  ερχ.  πολλού  ̂ ΑΟ(^Γ  οι  7' 
έρχεται  μακροθε  (^"^  |  καιομενοτ  θυμός]  σ'  φλεγόμενος  ο  θ.  αυτού  (2ιηΚ  |  ̂ι^οϊ] ρΓ  ο  ΚΑί,ίΓ  |  πλήρης  ̂   |  η  οργη]  οπι  τ;  Ο  |  του  θυμού]  +  μου  Γ  28  τοι>  τραχ.] 
ου  τραχ.  (^*  (τ  5πρεΓ50Γ  ̂ 1^οη)  |  εθνη  ταραξαι  ̂ ίΑ^Γ  |  πλανησις]  +  μάταια 
^εΑ  |  ληψεται  ̂         29  δει]  δι  ΒΝ*  (δει  Κ0·11)  |  οπι  ωσει  2°  Κ*  (Ηαΐι  Κε>  ά.·*) 
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Β  το  υρος  Κυρίου  προς  τον  θεόν  του  ΙσραήΧ;    30 και  άκουστήν  ποιήσει  30 
Κύριος  την    δόζαν   της   φωνής   αυτού   και  τον  θυμόν  του  βραχίονος 
αύτοΰ  δά£αι  μετά  θυμού  κα\  οργής  καϊ  φΧογός  κατεσθιούσης,  κεραυ- 
νώσει  βιαίω,  και  ως  νδωρ  και  χάΧαζα  συνκαταφερομενη  βία.     31  δια  31 
γαρ  της  φωνής  Κυρίου  ήττηθήσονταιΆσσύριοί,  τή  πΧηγή  ή  αν  πατάξη 
αυτούς.     32 και   εσται  αύτω   κυκΧόθεν,  όθεν   ήν   αυτών   ή  εΧπ\ς  της  32 

βοηθείας,   εφ*  η  αύτός  πεποίθει·  αυτο\  μετά  τύμπανων   και  κιθάρας 
ποΧεμήσουσιν  αύτόν  εκ  μεταβοΧής.     33σΰ  γαρ  προ  ημερών  άπαιτη-  33 
θήση·   μη   και  σοι  βασιλεύειν   ήτοιμάσθη,   φάραγγα  βαθείαν,  ξύλα 
κείμενα,   πυρ  και  ξυ\α   ποΧΧά ;   6  θυμός  Κυρίου  ως   φάραγξ  υπό 
θείου  καιομενη. 

ϊΟύα\  οι  καταβα'ινοντες  εις  Α'ίγυπτον  επ\  βοήθειαν,  οι  εφ*  ΐπποις  ι  XXXI 
πεποιθότες  και  έφ'  άρμασιν  εστι  γαρ  ποΧΧά,  και  έφ'  ιπποις  πΧήθος 
σφόδρα·  και  ουκ  ήσαν  πεποιθότες  επί  τον  αγιον  του  Ισραήλ,  και  τον 

κύριον  ουκ  εζήτησαν.     2  και  αύτός  σοφός  ήγεν  επ'  αυτούς  κακά,  και  ό  2 
Χόγος  αύτοΰ  ού  μη  άθετηθή,  και  επαναστήσεται  επ*  ο'ίκους  ανθρώπων 
πονηρών  και  επ\  την  ελπίδα  αύτών  την  ματαίαν,  3 λίγύπτιον  ανθρω-  3 
πον  και  ού  θεόν,  Ίππων  σάρκας  και  ούκ  εστίν  βοήθεια·  6  δε  κύριος 

επάγει  την  χεϊρα  αύτού  έπ'  αύτούς,  και  κοπιάσουσιν  οι  βοηθούντες, 
και  άμα  πάντες  άποΧοΰνται.     4 ότι  ούτως  είπεν  μοι  Κύριος* Ον  τρόπον  4 

Γ       29  το  ορος]  οπι  το  Ν*  (Ηαο  ̂ °·&)  τον  οίκον  Α  |  Κυρίου]  ρν  τον  ̂ <Α^Π1§: 
του  θϋ  0(^*Γ  |  του  Ισο.]  οπι  του  Γ  30  ακουΐτ^  Κ*  (ακουστ.  \ 
Κύριος]  ο  θς  ̂ ^Α^  (κς  0™ζ)  Τ  ο  κς  Ο  \  του  βραχ.]  οπι  του  Ο  |  οπι  και  3°  Ο  Γ  | 
φλογός]  +  πυρός  0™ε  \  βιαιω]  βιαίως  Ν  (βιεως  Κ*  βιαι.  ΑΟζ)  (άβ  Γ 
ηοη  Ιίη)  |  σνγκαταφ.  Β3ΐ>  ζ)Ε  31  δια  γαρ  της  φωνής]  α'θ'  οτι  απο  φωνής 
σ'  απο  γαρ  φ.  ί^)"^  |  της  φωνής  Βί^111^]  οπι  της  &ΟΓ  την  φωνην  Α  φωνην 
0*  |  Ασσυριοι]  ρι·  οι  Α  |  πληγή... αυτούς]  οπι  \γη  η  αν  πατ.  αυ\  Ν  |  πατάξει 
ΑΓ  32  αυτών]  αυτω  ΝΑΟ^Γ  |  βοηθιας  Νζ)*Γ  |  η  2°]  ης  Ν*  {ς  ροδίεα  Γ&δ)  | 
πεποιθει]  επεποιθει  (-θι  Ν*  -θει  ΑΟ(^Γ  |  τύμπανων]  αυλών  ΝΑΟ(2* 
(τνμπ.  0™%)  Γ  |  κιθάρας  (ς  δίαρ  Γ3.δ  Α3)]  +  θ'  κ  εν  πολεμοις  αφορισμού  ̂ ^ηκ 
33  συ]  σοι  Βα1>  ου  ί^ΑΟ^*  (συ  (^ζ)  Γ  |  γαρ]  +  συ  Α  |  απαιτηθησει  Ν  (απετ. 

απαιτ.  \  σοι]  συ  Β*  (σοι  Βα1))  ̂ Α  |  ητοιμασθη  (εθοιμ.  Γ)  βασιλεύειν 
ΝΑΟ<2Γ  |  φαραγγαν  Ν<=·*>  |  βαθιαιαν  Ν*  βαθιαν  Ν!  (-θειαν  Ν^"1)  βαθεαν  Ο  | 
κείμενα]  καιομενα  Ο  |  πυρ]  πυρ'  α  κε  θείον  £\*  (ΐπιρΓΟΟ  α  κε  θ.  χι  ε·*.  <=■*>)  πυρ 
και  θείον  Γ  |  θειου]  θεου  Β^         XXXI  1  βοηθιαν  |  εφ  ιπποις  ι°]  εττι- 
φπποις  (δίο)  Β*  (εφ  ιππ.  Β13)  |  εστίν  #ΑΟ<^)Γ  \  εφ  ιπποις  2°]  εφ\  ιττπ.  Β*  ε\φ 
17Γ7Γ.  |  κυριον]  θν  ΝΑΟί^Γ  |  εξητησαν]  εζεξητησαν  Ν  (-σαι  Ν*νίά)  ΑΟ(^Γ 
2  σοφως  Γ  |  αυτούς]  αυτός  Κ*  (-τους  Κ0  3)  3  Έγυπτιον  Ν*  (Αιγ.  Ν^-ε-^)  | 
ανθρώπων  Κ*  (-πον  &ο™)  |  βοήθεια  (-θια  &)]  ρΓ  ή  Κ*  (ροδίεα  ταδ)  |  αυτού  επ] 
ου  ε  δαρ  Γ3.5  Α3-  \  βοηθουντες]  +  και  πεσειται  ο  βοηθούμενος  Ο  βί  (ρΓ  *)  (Ι1™*  | 
απολοννται  πάντες  ̂ ΟΓ  4  μοι]  +  ττα^τβ*  ̂ *  (ίπιρίΌΟ  ί^1  ίοη·  ε)  |  ον  τρο- 
πον]  +  εαν  Κ^Α  +  οταν  0^1?  (οαν  ζ)*)  σ'θ'  ομοίως  φ* 

ΐ56 



ΗΣΑ1ΑΣ 
XXXII  5 

βοήση  ό  Χέων  ή  ό  σκύμνος  έπϊ  τη  θήρα  ή  ξλαβΐν,  και  κεκράξη  έπ  ανττ}  Β 
έως  έμπΧησθη  τα  ορη  της  φωνής  αυτόν,  κα\  ήττήθησαν  και  το  πλήθος 
τον  θνμον  έπτοήθησαν,  όντως  καταβήσεται  Κνριος  σαβαώθ  έπιστρα- 

5  τενσαι  επ\  το  ορος  το  Σειών,  επ\  τά  ορη  αντής.     5 ως  ορνεα  πετάμενα, 

όντως  νπερασπιεί  Κνριος  σαβαώθ,  νπέρ  *ΙερονσαΧήμ  νπερασπιεί  κα\ 
6  έξεΧεΙται,    καϊ  περιποιήσεται  και  σώσει.     6έπιστράφητε,  οι  την  βα- 
7  θείαν  βονΧήν  βονΧενόμενοι  και  ανομον  υίοί   ΙσραηΧ.     7 οτι  τη  ημέρα 
εκείνη  άπαρνησονται  οι  άνθρωποι  τα  χειροποίητα  αντών  τα.  άργνρά 

8  κα\  τά  χειροποίητα  τά  χρνσά  ά  εποίησαν91-  αϊ  χείρες  αντών.     εκαι  110 
πεσεΐται  Άσσονρ'  ον  μάχαιρα  ανδρός  ουδέ  μάχαιρα  άνθρώπον  κατα- 
φάγεται  αντόν,   και   φενζεται   ονκ   άπο   πρόσωπον  μαχαίρας·  οι  δε 

9  νεανίσκοι  έσονται  εις  ηττημα,  9  πέτρα  γάρ  περιΧημφθήσονται  ώς  χά- 
ρακι  και  ήττηθήσονται,  ό  δε  φενγων  άΧώσεται. 

Τάδε  Χέγει  Κνριος  Μακάριος  ος  εχει  εν  Σειών  σπέρμα  και  οίκείονς  εν 

XXXII    γ  ΊερονσαΧήμ.  1  ιδού  γάρ  βασιΧενς  δίκαιος  βασιΧενσει,  και  άρχοντες  μετά 
2  κρίσεως  άρξονσιν.  2και  εσται  6  άνθρωπος  κρνπτων  τονς  Χόγονς  αντον, 
,  και  κρνβήσεται  ώς  άφ'  νδατος  φερομένον^  και  φανησεται  εν  Σειών  II  Γ 
3  ώς  ποταμός  φερόμενος  ένδοξος  εν  γη  διψώση.     3 και  ονκέτι  έσονται 

4  πεποιθότες  επ'   άνθρώποις,  άΧΧά  τά  ώτα  άκονειν  δώσονσιν'  4και  ή 
καρδία  τών   άσθενονντων    προσήκει  τον   άκονειν,    και   αι  γΧώσσαι 

5  αί   ·ψ·εΧΧίζονσαι    ταχν    μαθήσονται   ΧαΧεΙν   εϊρήνην   5 και   ονκέτι  μη 

4  βοήσει  Ν  (-σι  Ν*  -σει  \  ο  λεων]  οηι  ο  Α  |  η  ι°]  και  0(^  |  η  2°]  ΝΑΟΟ.Γ 
ην  Ο  |  κεκραξει  Ο  |  αυτη]  αυτήν  Κ  αυτής  Ο  |  εως.,.επτοηθησαν]  θ'  πλήρη 
ποιμένων  κ  απο  της  φωνής  αυτών  ου  μη  ηττηθη'  κ  απο  του  πλήθους  αυτών  ου 
μη  υποταγή  (^ζ  |  εως]  +  αν  ΝΑ(}Γ  |  εμπληση  Ν*  (εμπλησθη  Νρ1  ρ051  ι) 
ενεπλησθη  Ο  ενπλησθη  Γ  |  το  Σειων  (Σιων  Β^ΑΟζίΓ)]  οηι  το  ΝΟΓ  | 
βτι  3°]  ΡΓ  και  Α  ΡΓ  01  Ϋ  και  0™ζ  5  οιώ  σαβαωθ  Α0(^>*  (ηαΐ) 
(^δ)  |  ΙεΧμ  Κ*  Ιελημ  ̂ ·α  |  οηι  υπερασπιει  2°  Α0^*  (ηαβ  <2ιη&)  Γ  σ'θ' 
υπερασπίζω  α'  θυρεών  (^ιΤί%  |  εξελειται]  +  σε  Κ*  \  περιποιησεται]  περιποιηθησονται 
Κ*  (περιποιησ.  \&·*>ε*>)  6  βουλευσαμενοι  Α  |  οιώ  υιοι  Ισραήλ  ΚΑΟ"^* 
(οιγ'  Φ  νιοι  Ιηλ  ̂ Iηε)  Γ  7  άπαρνησονται]  απαρνηθησονται  ΑΟ  αρνησονται  (,)* 
(απ  δηρβΓδΟΓ  Ο*)  απαιρουντ, :  α'  αποκρυψουσϊ  σ'  αποβαλουντ,  θ'  απωσονται  (Ι111^-) οι  άνθρωποι. .  .τα  χρυσά]  ανηρ  τα  είδωλα  αυτόν  αργυρίου  αυτού  κ  τα  είδωλα  του 
χρυσιου  αυτού  |  οπι  τα  χειροποίητα  (2°)  ̂ Α0(^  (Ηαΐ)  ρΓ  ̂   ̂ η1ί^)  Γ  |  αι 
χείρες]  οι  δάκτυλοι  Κ*  (αι  χ.  $.η·]')  Γ  |  αυτών  2°]  +  α'  "¥·  αμάρτημα  Ο"^ 
8  φευξονται  Γ  |  ουκ  απο  5ΐτρ  ταδ  Β3,ν>  |  απο]  α  (απο  ̂ ε*3)  |  μάχαιρα*] 
διωκοντος  Α  |  νεανίσκοι]  +  αυτού         »)νκΐ  (ινΐΓ5  ταδ)  9  περιληφθ.  ̂   | 
φευων  Κ*  (φευγ.  &>ά*)  \  Σιων  Β^Γ  Σιω  Α  |  Ιλμ  Κ*  Ιλ^  Κά·*  XXXII 
1  αρξουσιν]  αρχουσιν  #*  (αρξ.  ̂ ε-^βίροΒίεα^  2  αυτού]  τούτους  Α  |  φερο.,.Υ  | 
-ιω^  ̂ ΑΓ^)  3  ακουειν  δωσουσιν  (ω  δαρ  ηΐδ  Κ1νί(1)]  δωσουσιν  ακουειν  ΚΑζ} 
4  ασθενουντων]  ασθενών  Α  \  προσηξει]  προσέξει  &$ΑΟ  |  φελλιζουσαι  ταχύ] 
σαι  τα  ίη  πίς  χυ  δυρ  ταδ  ΑΆ  (οηι  ταχύ  Α*)  5  μη  ι°,  2°]  ρΓ  ου  Α 
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Β  εϊπωσιν    τώ    μωρώ    άρχειν,    καί   ούκετι   μη   εϊπωσιν    οί  ύπηρεται 

σου   Σίγα.      6ό    γαρ    μωροί   μωρά    λαλήσει,    καί    η    καρδία    αΰτοΰ  6 
μάταια    νοήσει,    τοΰ    συντελείν    άνομα    καί    λαλείν     προς  Κνριον 
πλάνησίν,    τοΰ    διασπειραι  ψυχάς   πεινώσας,    καί  τάς  ψυχάς  τάς 
διψώσας  κενάς  ποιήσει.     7  ή  γάρ  βουλή  τών  πονηρών  άνομα  βουλεύ-  η 
σεται,   καταφθείραι  ταπεινούς   εν   λόγοις    άδίκοις    καί  διασκεδάσαι 

λόγους  ταπεινών  εν  κρίσει.    Βοι  δε  ευσεβείς  συνετά  εβουλεΰσαντο,  8 
καί  αΰτη  ή  βουλή  μενεί.  9Τυναίκες  πλούσιαι,  άνάστητε  καί  ς 
ακούσατε  της  φωνής  μου·  θυγατέρες  εν  ελπίδι,  εισακούσατε  λόγους 
μον.     10 ημέρας  ενιαυτοΰ  μνε'ιαν   ποιησασθε  εν   οδύνη  μετ   ελπίδος·  ίο 
άνηλωται  6  τρυγητός,  πεπαυται,  ούκετι  μη  ελθη.   ιτεκστητε,  λυπηθητε  ιι 
αϊ  πεποιθυίαι,  εκδύσασθε,  γυμναί  γενεσθε,  περιζώσασθε  τάς  όσφΰς 

12  και  ε'πι  τών   μαστών    κόπτεσθε,    άπο    άγροΰ    επιθυμηματος    καί  ΐ2 
αμπέλου  γενηματος.     Ι3ή  γη  τοΰ  λαοΰ  μου,  άκανθα  καί  χόρτος  άναβη-  13 
σεται,  και  ε'κ   πάσης  οΙκίας  ευφροσύνη  άρθησεται·  πόλις  πλούσια, 
1Αοίκοι  εγκαταλελιμμενοι   πλοΰτον  πόλεως  άφησουσιν,   οίκους  επι-  14 
θυμηματος'  καί  έσονται  αί  κώμαι  σπήλαια  εως  τοΰ  αιώνος,  ευφροσύνη 
ονων  αγρίων,  βοσκηματα  ποιμένων,  15 εως  αν  ελθη  ε'φ'  υμάς  πνεύμα  15 
άφ'  υψηλού,     καί  εσται  έρημος  6  Χερμελ,  και  6  Χερμελ  εις  δρυμον 
λογισθησεται.     16  καί  άναπαύσεται  εν  τη  ερημω  κρίμα,  και  δικαιοσύνη  ι6 
εν  τώ  Καρμηλω   κατοικήσει·  17  καί  εσται  τά  εργα  της  δικαιοσύνης  τγ 
ειρήνη,  και  κρατήσει  ή  δικαιοσύνη  άνάπαυσιν,  καί  πεποιθότες  εως  τοΰ 
αιώνος·  ι8και  οϊκησει  6  λαος  αυτού  εν  πόλει   ειρήνης  καί  ενοικησει  ι8 

ΝΑ<3       6  μωρα  λαλήσει]  ρα  λαλησ  δΐιρ  Γ&δ  Α3-  |  αυτόν]  αυτών  Α  \  πλανησεν 
(•σειν  £\€·Ά  -σιν  ̂ ει1))  |  διασπειραι]  διαφθειραι  Α  |  διφωσας]  πινωσας  Κ*  (διψ. 
^ο.3,€.ΐ5)  |  Κ€να$]  καινας  Ν*  61  ίη3ί  {κεν.  Κ?)  |  ποιησαι  ΚΑ(^  7  βουλευσεται] 
βουλεύεται  Κ*  (-σεται  Α  οι  γ'  εβουλευσατο  ̂ Γη^  |  λογούς]  λογισμούς  Α 
9  αναστητε]  +  οι  γ'  *·  δη  0™%  |  εισακούσατε]  ακούσατε  ̂ *  (εισακ.  ̂ ά·3)  Αζ>  | 
λογούς]  ρΓ  τους  Κ0·*5  Α  (3  α'  λθ7^ο^  σ'  τας  ρήσεις  θ'  τα  ρήματα  10  μετ] 
μεταΚ*  Α  \  πεπαυται... ελθη]  α'  συλλογή  ου  μη  ελθη  σ'  εκωλυθη  ινα  μη 
ελθη  Ο™^  |  πεπαυται]  +  ο  σπόρος  και  ̂ Α(^)  11  εκστητε]  ρΓ  ·* 
ευθηνουσ,  \  περιζώσασθε  (π  δΐιρ  Γ3.δ  Β3νιά)]  +  σακκους  ̂ Α  α'  κ  ζωσασθαι 
^Π12  |  οσφύς  (-φυας  Β51νί^  Κ Α<3)]  +  υμων  Ν  α'  επι  οσφυας  Ο^ε  12  μασθων 
Α  |  αττο]  περι  Κ0·15  Α  α'  επι  θ'  σ'  περι  0™%  14  εγκαταλελειμμένοι  Β35 
εγκαταλεμ\μ.Κ*($γκαταλελιμμ.  <*>  νίά>) }  πόλεων  0*  (-ως  ̂ IΤ18)  |  άφησουσιν 
(ΐη  σι  Τ3.5  Εΐίς[  Β?)  οικ.  επιθυμηματος]  και  οίκους  επιθυμητούς  άφησουσιν 
Κ^Αζ)  |  σπήλαια]  ΐη  π  ΓΣΐδ  αΐίς  Β?  15  ελ^]  επελθη  ΝΑξ)  |  υμας 
ημας  Ν*  (υμ.  Κ0*)  \  εσται  έρημος]  ΐηίβΓ  ι  εί  ε  Γ&δ  αϋς  Β?  15 — 16  λογι- 
σθησεται  και]  ΐη  ται  κ  τ&5  αΐίς  Β?  16  τω  Καρμ.]  ΐη  τω  ταδ  αΐΐς  Β* 
17  δικαιοσύνης  (δικαιωσ.  Α)]  δικαιοσυνην  ςΚ*  (·νης  Κ^·3»0,1*)  |  7τε7τοι^οτε5... 
αιώνος]  α'σ'  πεποιθήσεις  (ς  δίφέΓδΟΓ)  εως  αιώνος  θ'  ελπις  εως  [αιων.]  (^"^  | 
7τε7τοι^οτε5]  ρΓ  οι  Κ*  +  έσονται  ̂ -^Α  18  οικήσει]  κατοικήσει  Χ  (-σι) 
Α<3  |  ίη  ο  λαοϊ  εηιεηά  &1ϊο[  ̂1νί£ΐ ι58 



ΗΣΑΙΑΣ  XXXIII  9 

19  πεποιθώς,    και  άναπαύσονται  μετά   πλούτου.     19  η   δε  χάλαζα  εάν  Β 
καταβη,  ουκ  εφ  υμάς  η£ει>     και  έσονται  οι  ενοικοΰντες  εν  τοΐς  δρυμοίς 

2ο  πεποιθότες  ως  εν  τη  πεδινή.  20 μακάριοι  οι  σπείροντες  επ\  πάν 
ύδωρ,  ου  βούς  και  ονος  πατεί. 

I  ι  Ιθύαι  τοΊς  ταλαιπωροΰσιν  υμάς,  υμάς  δε  ούδείί  ποιεί  ταλαί- 
πωρους, κα\  ό  άθετών  υμάς  ουκ  αθετεί·  άλώσονται  οι  άθετοΰντες 

και    παραδοθησ-ονται,    και   ως   σης    εφ    ιματίου    ούτως  ηττησονται. 
2  2 Κύριε,  ελεησον  ημάς,  επ\  σοι  γαρ  πεποίθαμεν  εγενηθη  το  σπέρμα 
των  άπειθουντων  εις  άπώΧειαν,  η  δε  σωτηρία  ημών  εν  καιρώ  ΘΧί- 

3  ψεως.     3 δια  φωνην  του  φόβου  έξέστησαν  λαοί.  από  του  φόβου  σου 
4  και  διεσπάρησαν  τά  εθνη.  *νΰν  δε  συναχθήσεται  τα  σκΰλα  υμών 
μικρού   και  μεγάλου·  ον   τρόπον   εάν  τις   συναγάγη  ακρίδα,  ούτως 

5  εμπαίξουσιν  ύμΐν.     3 άγιος  6  θεός  ό  κατοικών  εν  ύψηΧώ,  ενεπλησθη 
6  Σειών  κρίσεως·  και  δικαιοσύνη  6 εν  νόμω  παραδοθησονται,  εν  θη- 
σαυροίς  η   σωτηρία  ημών,  ηκει   σοφία   και  επιστήμη   και  ευσέβεια 

7  προς  τον  κύριον  ούτοί  εϊσιν  θησαυροί  δικαιοσύνης.  7Ίδού  δτ) 
εν  τω  φόβω  υμών  ούτοι  φοβηθησονται·  ους  εφοβεΐσθε,  βοησονται 

αφ'   υμών    άγγελοι    άποσταλησονται    πικρώς    κΧαίοντες,  παρακα- 
8  Χούντες  ειρηνην.  8 ερημωθησονται  γαρ  αί  τούτων  οδοί·  πεπ αύται  ό 
φόβος  τών  εθνών,  και  η  προς  τούτους  διαθήκη  α'ίρεται,   καΐ  ου  μη 

9  Χογισθησεσθε  αυτούς  ανθρώπους.  9  επενθησεν  η  γη,  ησχύνθη  ό 
Αίβανος,  ελη  εγενετο   6  Σαρών   φανερά   εσται  η   ΤαΧειΧαία   και  6 

18  πλούτου]  λ  δΐιρεΓδεΓ  Α1  19  εαν  βίδ  50Γ  Α  |  ω$]  οηι  Κ  +  οι  Α  ΝΑς,) 
+  οι  ενοικουντες  ζ)  20  νδω\  Κ*  (υδωρ  Νε·3)  XXXIII  1  ταλαι- 
πωροισιν  0*  {-ρουσιν  (^3)  |  δε]  +  γαρ  Κ*  (ΐιηρίΌΟ  Κε·3·  ε·ι>)  |  υμας  3°]  ν^ίν 
Α  |  εφ]  επι  Α(^  |  ιματίου]  τ  δυρ  Γ&5  Β3  |  ηττησονται]  ηττηθησονται  ΚΑ(^) 
2  απειθουτων  Β*  (-ντων  Β35)  |  απωλειαν  (-λιαν  ϊη  π  Γ&δ  αΐίη  Β· 
3  φόβου  ι°]  +  σου  ΚΑ(^  σ'  κατα  το  εβρ.  αμώ  α'  όχλου  θ'  πληθυς  (δϊε)  <3ιη£ 
4  υμων]  ημων  Κ  \  μικρού  και  μεγάλου]  ρΓ  οοεί  Β3  (ηοη  ίηδί  Β15)  |  μικρού] 
ρΓ  α7το  Α  |  ακρίδας  ΚΑζ^  +  θ'  ·%·  ως  απο  τω  βοθυνων  (^"^  |  εμπαιξουσιν] 
εμπαίζονται  Κε·Μνκΐ)  (ροδϋεα  Γενοε  -ξουσιν)  Α  (εμπεξ.)  5  ο  θεος] 
ρΓ  κς  |  υψηλοί!  ̂ Α^  |  ενεπλησθη]  ϊη  π  ταδ  αΐία,  Β?  |  Σιων  Β^ΚΑί^: 
ίίεπί  14  |  δικαιοσύνης  ΚΑ(^  6  ηκει]  εκει  Κ  (-κι  Κ*  -κει  Κ0·5)  Α(1  | 
ενσεβια  \  κυριον]  θ  ν  Κ*  (κν  Κ0·5)  7  [υ]μω;/  ούτοι... υμων  αγίγελοι]]  ρτ 
οοείοδ  Β3  (ηοη  ίηδί  Β1))  ου  κ!  π'  εβρ'  Β™ε  |  ούτοι]  αυτοί  ΚΑ  |  βοησονται] 
φοβηθησονται  Κ^Αί^*  (βοησ.  (^ηιίί)  |  αγτ^λοι. . .κλαίοντες]  α'  άγγελοι  ειρήνης 
πικρως  κλαυσονται  (^"^  |  α77€λοι]  +  7<*/>  ΚΑ  |  αττοσταλησοιται]  +  α^ιοι^τε*  ει- 
ρτ/ι^ί'  (ιρ.  Κς-3)  Κα·3Α(^  8  πεπαυται  (Γαδ  αϋη  ΐη  π  ι°  Β?)]  +  7«ρ  Α  | 
λογισθησ^σθε  ΒΟ*]  λογισησθε  Κ  (λθ7εισ. )  Α  λογισεσθε  ί^)3  9  επενθη- 

σεν] ομοίως  οι  γ'  (^"^  |  ο  Σαρών]  Ασαρων  Κ*  (ο  2.  Κ0^)  ο  Σααρων  ()*  (ο  Σαρ. 
ζ)3)  |  Γαλιλαια  Β^ΚΑ^ 
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Β  Χβρ/ιβ'λ.     ιοννν  άναστήσομαι,  Χέγει  Κύριος,  νυν  δοξασθήσομαι,  νυν  ίο 
νψωθήσομαΐ'    11  νυν    οψεσθε,    ννν    αίσθηθήσεσθε·   ματαία    εσται   η  ιι 
ίσχνς    τον    πνεύματος    υμών,   πυρ    κατέδεται   νμάς,   12  και   έσονται  \ι 
εθνη  κατακεκανμενα  ώς  άκανθα  εν  άγρω  ερριμμενη  και  κατακεκαν- 

μένη.  13  Ακονσονται  οι   πόρρωθεν  ά  επο'ιησα,  γνώσονται  οι  13 
έγγίζοντες  την  ισχύν  μον.     ιχ  απ  έστησαν  οι  εν  Σειών  άνομοι,  Χήμ-  μ 
λύεται  τρόμος  τους  ασεβείς·  τις  άναγγεΧει  νμιν  οτι  πυρ  καίεται;  τις 
άναγγεΧεΙ  νμιν  τον  τόπον  τον  αιώνων;  15 πορενόμενος  εν  δικαιοσύνη,  15 
λαλώι>  ενθείαν  όδόν,  μισών  άνομίαν  και  άδικίαν,  και  τά$·  χείρας  άπο- 
σειόμενος  από  δώρων,  βαρύνων  τα  ώτα  ίνα  μη  άκούση  κρίσιν  αί- 

ματος, καμμνων  τονς  οφθαλμούς  Ίνα  μη  ΐδη  άδικίαν,  16 ούτος  οικήσει  ι6 
εν  νψηΧω  σπηΧαίω  πέτρας  Ισχνράς'  άρτος  αντω  δοθήσεται,  και  το 
νδωρ   αντον   πιστόν.     17  βασιΧεα  μετά   δόξης  οψεσθε,  οι  οφθαλμοί  \η 
υμών  οψονται  γήν  πόρρωθεν  18 ή  ψνχή  ημών  μεΧετησει  φόβον  που  ιδ 

§  Γ  εισιν  οι  γραμματικοί;  *πον  εϊσιν  οι  σνμβονΧενοντες ;   πον  εστίν  6 
αριθμών  τονς  τρεφομένονς  19 μικρόν  και  μεγαν  Χαόν ;   ω  ου   σννε-  19 
βονΧενσατο  ονδε  ηδει  βαθνφωνον,  ώστε  μη   άκονσαι  Χαός  πεφαν- 
Χισμενος,  και  ουκ  εστίν  τω  άκούοντι  σύνεσις.    20 ιδού  Σειών  η  πόΧις,  ίο 
το   σωτήρων   ημών,   οί   όφθαΧμοί   σον   οψονται  ΊερονσαΧήμ,  πόΧις 
πΧονσία,  σκηναϊ  αϊ  ον  μη  σεισθώσιν,  ονδε   μη  κινηθώσιν  οι  πάσ- 
σαΧοι  της   σκηνής  αντής   εις  τον   αϊώνα  χρόνον,   ονδε  τά  σχοινιά 

αντής  ον  μη  διαρραγώσιν  21  οτι  το  όνομα  Κνρίον  μέγα  νμΙν.    τόπος  2ΐ 
νμιν  εσται,  ποταμοί  και  διώρνχες   πΧατεϊς   και   ενρύχωροι·  ον  πο- 
ρενση  ταύτην  την  όδόν,  ονδε  πορεύσεται  πΧοΐον  εΧαννον.     22ό  γαρ  ιι 

>*Α(1Γ        9  Χερμελ]  Καρμηλος  ΚΑ<3  11  αισθηθησεσθε]  αισχυνΰησεσθε  Κε·α 
(-σθαι:  τενοο  αισθ.  Κ0·*5)  Αξ)*νίά  (-σθαή  αισθησβσθε  (±Ά  |  μάταια]  +  δε  Ν  | 
νμας  κατεδεται#Α(£  12  ερισμενη  Ν*  εριμμ.  Κ0·3»  ε·5  |  και  κατ ακεκαυ μένη]  κ 
κ\  κ  κατακεκαΧνμενη  Κ3·13-  °·3  13  εποιησά  Κ*0*3  14  λημφονται  Κ* 
(-φεται  ̂ ε·3.  ε·ΐ>)  ληφεται      |  καίεται]  και  εστε  Κ*  (καίεται  15  πορευ- 
ομενος]  + άμωμος  ̂   |  λάλων]  οι  γ'  λαλεί  ̂ Iη&  |  απο]  ρΓ  και  Ν*  (ϊηιρίΌΐ}  ̂ °·^)  | 
αίματος]  ομοίως  οι  γ' :  αιμάτων  ̂ 1ηε  |  είδη  (^*  (ιδ.  |  ιδικιαν  Β*  (ιδη  αδικ. 
Β3Ϊ·)  16  οίκηση  Κ  \  ισχυρας]  οχυρας  Α  17  οι  οφθ.]  ρΓ  και  ̂ ^^·ίιΑ^  | 
πορωθεν  ̂   18  ημων]  νμων  Αζ£  |  φοβον]  +  κϋ  Α  \  τρεφόμενους]  σνστρεφ. 
^Α(^)Γ  α'θ'  μεμεγαλυμμενους  σ'  εκτεθ ραμμένους  0?η£  19  μεγα  Α  \ 
συνφουλευσαντο  &(^)Γ  συνεβουλευσά\  Α  [  ουδε  ηδει  βαθυφωνον]  ουκ  οφη  λαον 
βαρυν  ε\  χειλεσιν  ζ)"^  |  λαοϊ  (λο$  ̂ *  α  5ΐφβΓ50Γ  Κ1)  |  πεφαυλισμενος]  ρι·  ο  Νε·α 
(ροδίεα  Γ&δ)  20  Σιων  Β^Α^Γ  \  ηπολις]οηι  η  Γ*  (ϊι&ί>  Γ1)  |  Ιβρουσαλτ;^,] 
ρΓ  ττολίϊ  Β*  (ΐπιρΓοΙ)  Β^)  Ιτ?λ  Γ*  [Ιλημ  Γ1)  |  σεισθώσιν  (ω  Γβδοι·  ί^1)]  σεισ 
Γ650Γ  Α1  (σαλευθ.  Α*ίοη)  εισθωσιν  Γ  |  ουδε  ι°]  ουδ  ου  Α  και  ου  Γ  |  κινηθώσιν] 
η  Γ650Γ  Α1  |  αιωναν  Κ*  |  διαραγωσιν         (διαρρ.  Χ.^)  21  τονομα 
Α*  (το  ον.  Α1)  |  υμιν  ι°]  εστίν  Α  \  διώρυγες  ί<Αζ)Γ 

ι6ο 
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θεός  μον  μέγας  εστίν  ον   παρελεύσεταί  με'  Κύρης   κριτής  ημών,  Β 
Κύριος  Άρχων  ημών,  Κύριος  βασιλεύς  ημών,  Κύριος  οντος  ημάς  σώ- 

23  σει.  23ερράγησαν  τα  σχοινιά  σον,  οτι  ονκ  ενίσχυσαν  6  ιστός  σον 
εκλινεν,  ον  χαλάσει  τα  ιστία,  ονκ  άρει  σημεϊον,  εως  ον  παραδοθή 

24  εϊς  προνομήν  το'ιννν  πολλοί  χωλοί  προνομήν  ποιήσονσιν.  24  και 
ον  μή  ε'ίπωσιν  Κοπιώ  ό  λαός  ενοικών  εν  αντοίς·  άφεθη  -γαρ  αντοίς 
ή  αμαρτία. 

XXXIV    ι        ιΙΙροσαγάγετε,  εθνη,   και  ακούσατε,   άρχοντες·   άκονσάτω   ή  γη 
2  και  οι  εν  αντί},  ή  οικονμενη  και  ό  λαός  ό  εν  αύτη.  2  διότι  θνμός 
Κνρίον  επι  πάντα  τα  εθνη   και  οργή  επ\  τον  αριθμόν  αντών,  του 

3  άπολέσαι  αντονς  και  παραδονναι  αντονς  εις  σψαγήν.  3οι  δε  τραν- 
ματίαι  αντών  ριφήσονται   και  οι   νεκροί,  κα\  άναβήσεται  αντών  ή 

4  οσμή,  και  βραχήσεται  τα  ορη  από  τον  αίματος  αντών.  4 και  τακή- 

σονται  πάσαι  αί  δννάμεις  τών  ονρανών,  και  ελιγήσεται  ως  βιβλ'ιον 
ό  ονρανός,   και  πάντα  τα  άστρα  πεσεϊται  ως  φύλλα  εξ  άμπέλον, 

5  και  ώς  πίπτει  φύλλα  από  συκής.  5εμεθύσθη  εν  τω  ονρανω  ή  μά- 
χαιρά  μον  ιδον  επ\  την  Ίδονμαίαν  καταβήσεται  και  επ\  τον  λαόν 

6  της  απώλειας  μετά  κρίσεως.  6  ή  μάχαιρα  τον  κνρίον  ενεπλήσθη 
αίματος,  επαχύνθη  από  στεατος,  από  αίματος  τράγων  και  αμνών 
και  από  στεατος  τράγων  και  κριών,     οτι  θνσία  τω  κνρίω  εν  Βόσορ, 

7  και  σφαγή  μεγάλη  εν  τη  Ίδονμαία,  7 και  σνμπεσοννται  οι  άδροϊ 

μετ'  αντών  και  ο'ι  κριοί  και  οί  ταύροι,  και  μεθνσθήσεται  ή  γη  από 
δ  τον  αίματος,  και  από  τον  στεατος  αντών  εμπλησθήσεται.  Σήμερα 
γαρ    κρίσεως    Κνρίον,   και  ενιαντός  άνταποδόσεως   κρίσεως  Σειών. 

22  μεγαρ  Κ*  (μέγας  |  Κύριος  τ°]  +  πηρ  κς  Α3  |  οντος]  αυτός  Γ  ΝΑ(,)Γ 
23  ινισχυσεν  ΝΑ(^)*  (-σαν  οι  γ'  *·  όντως  0™%)  |  αρη  Γ  |  ποιησωσιν  ΑΓ  24  ει- 
πωσιν]  ειπη  ̂ Α(^*  (ειπωσϊ  0™%)  Γ  |  οιη  κοπιώ  \  ένοικων]  ρν  ο  ΚΑ(^Γ 
κάτοικων  0*  (ενοικ.  Ο1*)  \  αντοις  ι°]  +  κοπιώ  XXXIV  1  άρ- 

χοντες] +  ·*  προσέχετε  ̂ Iη?  |  οι  εν  αυτή]  οι  ενοικονντες  εν  αυτ.  Α  |  η  οικουμένη] 
οι  οικουνταις  ̂ *  οικουμένη      α  (η  οικ.  2  πάντα]  οι  γ'  *·  πάντα  ̂ Γη&  | 
εθν  Β*  (η  $ηρβπ>0Γ  Β*5)  3  και  αναβησεται  αυτών]  α,όηοΐ  ου  κ'  π'  εβρ'  ΒΛ  ,ηε 
4  οπι  και  τακησονται... ουρανών  ̂ ^Α^Γ  οι  γ'  ·*·  κ  τακ.  ...  ουρανών  (^ΙΤ1£  |  ειλι- 
γησεται  \  ο  ουρανός  ως  βίβλων  $.Α()  |  ως  2°]  +  πίπτει  ̂   5  εμεθυ- 
σθη]  ρτ  οι  γ'  ·*■  οτι         |  η  μάχαιρα  μου  εν  τω  ονρανω  £<Α(,)Γ  |  απώλειας  (-λιας 

ε-^ς)*)]  >γψ  Κ*  |  μετά  κρίσεως  ο  δοα,ς  οοηϊιιη£  Γ  6  η  μαχ.  του  κν 
ενεπλη[σθη)]  αοίηοΐ  ον  κ'  π'  εβρ'  Βαιη£  |  του  κυρίου]  οτη  του  ΪνΑ(^*  (ηαΐ")  (^ε) 
Γ  |  στεατος  ι°]  +  αρνων  £\Α(^)Γ  \  οτη  α7το  αίματος  τράγων  και  αμνών  ΚΑΟΓ 
ΗαΤ)  σ'  %  απο  α·.ματος  αρνων  και  τράγων  (^"'ε  |  τω  κυριω]  οηΐ  τω  &ίΑ(^)πιε  | 
Βοσορ]  ρτ  γη  Α  7  συνπεσουνται  ΚΑΟΓ  |  οι  αδροί]  οτη  οι  Ν*  (ηη.0  ̂ ε1))  | 
ταύροι]  αυρο  8ΐιρ         Κ1  |  μεθυσθησονται  ()*ν>Λ  \  απο  7°]  ρτ  θ'  *  το  χωμα 
αυτών  (^"Κ  \  ενπλησΟησεται  Κ         8  ανταποδωσεως  ΑΓ.|  Σιων  Βι,ΚΑ(2Γ 

5ΕΡΤ.  ΠΙ. 
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Β  9 και  στραφήσονται  αυτής  αϊ  φάραγγες  είς  πίσσαν,  και  η  γή  αυτής  9 
(1ς   θείον  και   εσται  ή  γή  αυτής  ως  πίσσα  καιομενη   τονυκτός  και  ίο 
ημέρας,  και  ού  σβεσθήσεται  είς  τον  αιώνα  χρόνον,  και  άναβήσεται 
6  καπνός  αυτής  άνω,  εις  γενεάς  αυτής  ερημωθήσεταί,  και  εΐί  χρό- 

νον  πολύν.    "ορνεα  και  εχινοι  και  ε'ίβεις  και  κόρακες  κατοικήσουσιν  ιι 
εν  αύτή'  και   επιβληθήσεται  επ'  αυτήν   σπαρτΊον  γεωμετρίας  ερή- 

μου,  και  όνοκενταυροι  οικήσουσιν   εν   αυτή.     12  οι   άρχοντες   αυτής  ΐ2 
ουκ  έσονται·  οι  γαρ  βασιλείς  και  οι  μεγιστάνες   αυτής  έσονται  είς 
άπώλειαν.     13 και  άναφύσει   είς  τάς   πόλεις  αυτών   άκάνθινα  ξύλα  13 
και  6'?ϊ  τα.  όχυρώματα  αυτής,  και  εσται  επαύλεις  σειρήνων  και  αυλή 
στρουθών   14  και    συναντήσουσιν   δαιμόνια    όνοκενταύροις   και  βοή-  14 
σονται   έτερος   προς   τον   έτερον,   εκεϊ   άναπαύσονται  όνοκενταυροι 

εύρόντες  αύτοϊς   άνάπαυσιν  Ι5εκεΐ  ενόσσευσεν  εχίνος,   και  εσωσεν  15 
ή  γή  τα  παιδία  αυτής  μετά  ασφαλείας"  εκεϊ  συνήντησαν  ελαφοι  και 
ειδον  τα   πρόσωπα  αλλήλων   ι6άριθμω   παρήλθον,   και  μία  αυτών  ι6 
ουκ   άπώλετο,   έτερα  την   ετεραν   ουκ  εζήτησαν,   οτι  Κύριος  αύτοΐς 

ενετείλατο,   και    το    πνεύμα    αυτού   συνηγαγεν   αυτά.      17  και   αυτός  ιγ 
επιβάλει  αύτοϊς   κλήρους,  και  ή  χε\ρ   αυτού  διεμερισεν  βόσκεσθαί' 

ΝΑ(^Γ       9  στραφησεται  0*  (ον  διιρβΓδΟΓ  Ρ3)  |  θείον]  ον  Γ€50Γ  5αρ  ταδ  ρΐ  ΙίΜ:  Ν1  | 
η  γη  αντης  (2°)]  αντης  η  γη  £ϊΑ(^  |  καιομενη  (κεομ.  Γ1)  ως  πίσσα  XΑ^Γ 
10  οιη  και  2°  |  καιί  ον  σβ  ίη  ηι§  βί  δΐιρ  Γαδ  Α3  |  σβεθησεται  Β*  (σβεσθ. 
Β3*3)  σβεσθησονται  Γ*  (-θησεται  Γ1)  |  αιωναν  ς\*  |  αντης  ι°]  η%  δυρ 
Γ3.δ  Α3  (αυτόν  Α*)  |  εις  γενεάς  ...  ερημωθησεται]  οι  γ'  εις  γενεαν  ερτημ. 
^Iη&  |  οηι  αντης  ι°  ΚΑί^*  (Και)  (^ε)  |  και  ευ  χρονον  πολνν]  οηι  ΚεΛ»Α^* 
(ϊίαο  δπο  ·*·  (^)ιη£)  α'θ'  €15  ϊίκοϊ  νικαιώ  σ'  εις  έσχατα  έσχατων  |  πολύν] 
+  ερημωθησεται  (ίηιριτ>1>  Κ^13)  Τ  +  ερημ.  και  ουκ  εσται  ο  διαπορενομενος 
δι  αντης  &ε·3  (ίηιριτοο  ίν0·15)  +  θ'  '*·  ονκ  εστίν  ο  παραπορενομενος  εν  αντη  Ο1™* 
11  ορνεα]  ρΓ  και  κατοικησονσιν  εν  αντη  ρΓ  και  κατοικησονται  εν  αντη  Α 
4-  και  οικησονσιν  εν  αντη  Γ  |  ειβις  Β*  ιβεις  Β3  (-βις  Β13)  ΑΓ  |  οηι  κατοικησονσιν 
εν  αντη  ΚΑΟΓ  (θ'  ·*-  κατ.  ε?  αυτή  (,)"18)  !  αυτ^]  αντη  ΚΑ  |  γεομετριας  Β*  (γεωμ. 
Β^)  12  βασιλει$  (γασ.  Ν*  βασ.  Νε·3)]  +  αυττ/5  Κε·3  Α(^  +  0'α'  φ  καλεσονσϊ 
^Π1ε  |  οι  μ.6710Γτα,/6?]  θ'  άρχοντες  Β^π'^ΧΑί^Γ  ρΓ  οι  γ'  πάντες  ζ)1"8  |  αυτ^ί 
2°]  ρΓ  και  οι  μεγιστάνες  Κε·3(5  +  και  οι  μεγ.  αυτ?7?  Α  |  απωλιαί/  Ν(1*Γ 
13  αναφυησει  Βε?£<ε·3  (-σι)  [  αντων]  αντης  ̂   |  ακανθινα]  άκανθα  Α  |  οηι  £ι/λα 
Α  |  εττανλις  Κ*  (-λευ  Κ0·13)  (^Γ  14  βοησονται]  βοησονσιν  Ν*  (-σονται 
^ε·ι>)  |  έτερος  (ε  2°  δυρ  Γ3.δ  Β?)  προς  τον  έτεροι]  α' σ'  τριχιών  (α)  προς  έτερον 
αυτόν  θ'  ορθοτριχω  επι  τον  πλησίον  αντον  (^"^  |  άναπαύσονται  όνοκενταυροι] 
α  ανεψυξεν  λιλιθ  σ'  ηρέμησαν  λάμια  (^)ιη£  |  ευροντες  αυτού]  ενρον  γαρ  αντ. 
ΝΑί^Γ  α'  κ  ενρεν  εαυτή  (δίο)  <3ηι£  15  ασφαλιας  Ν*  (-λείας  ̂ ζ^.ι>^*ν^^1)  ( ελαφοι  συνήντησαν  ΚΑ(^)  |  ειδον]  ιδον  ΑΓ  ειδοσαρ  |  το  πρόσωπον  Γ 
16  παρηλθοσαν  0.Γ  \  εξητησαν]  εξεξητ.  ΑΓ  |  ενετείλατο  αντοις  Α^  |  οηι  και 
το  ̂   |  αυτα]  αυτα5  ̂ ίε·ι)Α^*  (δαρεΓδΟΓ  οι  γ')  οι  ο  αυτά  (2Π1£  17  αντοις]  ι 
5αρ  Γ3.δ  Α3  (-τονς  Α*) 
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615  τον  αιώνα  χρόνον  κΧηρονομήσετε,  γενεάς  γενεών  άναπαύσονται  Β 
επ*  αυτής. 

XXXV   ι        τΈύφράνθητι,  έρημος  διψώσα,  άγαλΧιάσθω    έρημος   και  άνθείτω 
2  ως  κρίνον,  2  και  έξανθήσει  και  άγαλΧιάσεται  τα.  έρημα  του  Ίορδάνου· 
ή   δόξα   του    Αιβάνον  εδόθη  αυτή  κα\  ή  τιμή  τον  ΚαρμήΧου,  και  ό 

3  λαόί  μου  οψεται  την  δόξαν  Κυρίου  κα\  το  ϋψος  του  θεοΰ.  3ίσχύ- 
4  σατε,  χεϊρεϊ  άνειμεναι  κα\  γόνατα  παραΧεΧυμενα·  4  παρακαλέσατε, 
οι  οΧιγόψυχοι  τή  διάνοια·  ισχύσατε,  μη  φοβεϊσθε·  ιδού  ό  θεός  ημών 
κρίσιν  άνταποδίδωσιν  και  ανταποδώσει,  αυτός  ήξει  κα\  σώσει  ημάς. 

5  5τότ€  άνοιχθήσονται  οφθαλμοί  τυφΧών,  καϊ  ώτα  κωφών  άκούσονται. 
6  6τότε  άΧεϊται  ως  εΧαφος  χωΧός,  τρανή  δε  εσται  γλώσσα  μογιΧάλων, 
7  οτι  ερράγη  εν  τή  ερήμω  νδωρ  και  φάραγξ  εν  γή  διψώστ),  7  και 
εσται  ή  άνυδρος  εϊς  εΧη,   και  εϊς  την   διψώσαν   γήν   πηγή  ύδατος 

8  εσται·  εκεϊ  ευφροσύνη  όρνεων,  επαύλεις  καλάμου  και  εΧη.  8εσται 
εκεί  όδός  καθαρά,  και  όδός  αγία  κΧηθήσεται,  και  ου  μή  παρεΧθη 

εκεί  ακάθαρτος,   ουδε   εσται  εκεϊ  όδός  ακάθαρτος·   οι   δε  διεσπαρ- 

9  μενοι  πορεύσονται  επ'  αυτής,  ου  μή  πΧανηθώσιν.  9  και  ου  κ  εσται 
εκεϊ  Χεων,  ουδε  τών  πονηρών  θηρίων  ου  μή  άναβή  είς  αυτήν  ουδέ 

ίο  μή  ευρεθή  εκεϊ,  αλλά  πορεΰσονται  εν  αυτή  ΧεΧυτρωμενοι  10  και  σνν-< 
ηγμενοι  δια  Κνριον  και  άποστραφήσονται  και  ήξονσιν  είς  Σειών 
μετ   ευφροσύνης,  και  ευφροσύνη  αιώνιος  υπέρ  κεφαλής  αυτών,  αϊ- 

17  κληρονόμησα..  Α  κληρονομησαιτε  (^)νκ1  (?  -σατε  ̂ *)  |  γενεάς]  ρΐ'  εις  ̂ ίΑ^Γ 
^•^Αί^)  |  άναπανσονται]  ρΓ  και  £<Γ        XXXV  1  διψωσα]  ρτ  η  (δίφεΓδοι·)  Α1 
2   η  δοξα]  ρΓ  και  ΚΑ(^)Γ  |  η  τιμη  του  Καρμηλον  (Κα\μη\ου  Κ*  Καρμ. 
^.ά  (νίά),  ε.!))-]  ωραιοτης  του  Καρμηλον  και  τον  Σαρών  (αάηοί  [εχ  Εαδ. ά.  β.  301]  Καρμηλος  κ  Σαρών  τόποι  των  αλλοφνΧων)  3  χείρες]  χιρα 
ϊηοερ       (χιρες  ̂   Χ&-Ρ-  ̂ ε-13)  |  γω\νατα  Χ*  νΐ(*  4  ισχνσατε]  νφωσατε 
<^)  |  άνταποδίδωσιν]  ανταποδώσει  Α  6  χωλός]  ρΓ  ο  ί^Αί^)  (ομοίως  οι 
γ'  (,)111^)  Γ  |  τρανή  δε]  και  τρ.  £\Α(,)Γ  |  εσται]  σεται  Κ*  (εσται  Κνίχι)  |  μογ- 
γιλαλων  Β^Ο^Γ  -λάλου  (,)111^  |  νδωρ]  ν  ΓβδΟΓ  Κ1  7  η  αννδρος  εσται  (-τε 
-ται  Ν^15)  ΝΑί^Γ  |  ταδ  εσται  2°  ΑΊν[ά  \  επανλις  Ν*  (-λευ  Ν0·13)  (^Γ  +  ποιμνίων 
Γ  |  κάλαμου]  ποιμνιώΐ  Χ.  οι  γ'  καλαμον  Γ)η1^  |  εΧη]  ποιμνίων  ()ΏΙ£  νκ1  8  εσται 
εκει  (ι0)]  εκει  εσται  Α(^  \  αγια]  α  2°  τεδΟΓ  ί*1  (ρπιΐδ  ιιΐ  νίά  ο?)  |  βσται  εκει 
(2°)]  εκει  εσται  Α  |  ον  μη  (2°)]ρΐ  και  $.Α(}Υ  |  [α]καθαρτος  (2°) ..  .πλανη[θωσιν]] 
ρΓ  Οΰβίοδ  Β*  (ηοη  ίηδΐ  Β1*)  9  των  πον.  θηρίων]  των  θηρίων  των  πον. 
ΝΑί^Γ  |  ευ]  επ  ΚΑ(^  (οΙβ  Γ  ηοη  Ης)  |  εκει  αλλα]  ει  αλλα  δαρ  Γ&δ  Β1ίοη  I 
[πορεν]σονται  εν  αντη  λελν[τρωμενοι)]  ΣκΙηοΙ  ον  κ'  π'  εβρ'  Β3ΙΙ1£  10  Κνριον] 
κν  ̂ IΤ1ε  |  οηι  και  2°  Κ^Α^Γ  |  Σιων  Β^ΝΑ(,)Γ  |  κεφαλής]  +  αντων  επι 
γαρ  της  κεφαλής  Β111-·  '"*·'  +  αντων  επι  γαρ  κεφαλής  Κ  (καιφ.        κεφ.  Κ0·5) 
Ας>Γ 
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XXXVI  I ΗΣΑΙΑ2 

Β  νεσις  και  άγαλλίαμα,  και  ευφροσύνη  καταλήμψεται  αυτούς·  άπεδρα 
οδύνη  και  λυπη  και  στεναγμός. 

'Και  εγενετο  τον  τεσσαρεσκαιδεκάτου  έτους  βασιλεύοντος  'Έζεκίου  ι 
άνεβη  Σενναχηρε\μ  βασιλεύς  Άσσυρίων  ε'πι  τάς  πόλεις  της  Ιουδαίας 
τάς  όχυρας  και  ελαβεν  αύτάς.    2  και  άπεστεϊλεν  βασιλεύς  Άσσυρίων  2 
'Ραβσάκην  εκ  Ααχε\ς  εις  Ιερουσαλήμ  προς  τον  βασιλέα  'Έζεκίαν  μετά 
δυνάμεως  πολλής,  και  εστη  εν  τω  ύδραγωγώ  της  κολυμβήθρας  της 
(ίνω,   εν  τγι  όδώ  του  αγρού  τού  γναφεως.    3  και  εζήλθεν   προς  αύ-  3 

τον  *Έλιακε\μ  6  τού  Χελκειου  ό  οικονόμος  και  "Σόβνας  6  γραμματεύς 
και  Ίωάχ   6  τού  Άσαφ   ό   ύπομνηματογράφος.     4 και   είπεν   αύτοΐς  4 

'Ραβσάκης  ΈΪπατε  'Έζεκία  Τάδε  λέγει  ό  βασιλεύς  ό  μέγας  βασιλεύς 
Άσσυρίων  Τι  πεποιθώς  ει;  5 μη  εν  βουλή  και  λόγοις  χειλεων  παρά-  $ 

τάξις  γίνεται;   και  νυν  επ\  τίνα  πεποιθας  οτι  άπειθε'ις  μοι;  6  ιδού  6 
πεποιθώς  εί  επι  την  ράβδον  την  καλαμ'ινην  την  τεθλασμενην  ταύ- 
την,  επ'  Α'ίγυπτον  ος  αν  επιστηρισθη  επ'  αυτήν,  εϊσελεύσεται  είς 
τήν  χείρα  αυτού·  ούτως  εστίν  Φαραώ  βασιλεύς  Αιγύπτου  και  πάντες 
οι  πεποιθότες  επ'  αύτώ.     7 ει  δε  λέγετε  *Έπ\  Κύριον  τον  θεόν  ημών  η 
πεπο'ιθαμεν,   8νύν  μίχθητε  τώ   κυρ'ιω  μου  τω  βασιλει  ' Άσσυρίων,  8 
και   δώσω   ύμιν   δισχιλίαν   ΐππον,   εί   δυνήσεσθε    δούναι  άναβάτας 

επ'   αυτούς.     9  και    πώς   δύνασθε   άποστρεψαι  είς   πρόσωπον  τών  9 
τοπαρχών ;  οίκέται  είσϊν    οι   πεποιθότες   επ'  Α'ίγυπτον,  εϊς  ΐππον 

ΝΑ(,)Γ       10  ευφροσύνη  2°]  σωτήρια.  ̂ *  {ευφρ.  ̂ Π1^)  |  καταλημσ  ίηεερ  Ν*  κατα- 
λημφετε  Ν1*^  (-ται  καταλύεται  ξ)  XXXVI  1  ττολυ  Ν*  ζ)* 
(-λευ  Κ^ί^)3)  |  Ιουδαίας]  Ιδουμεας  Κ*  (Ιουδαίας  |  ελαβεν]  συνελαβεν  Α 
2  ?αψακψ  ΝΑς)Γ  ρΓ  οι  γ'  *  τον  ζ)"^  |  Αα[χ]ης  Γ  |  βασιλεαν  Β*  (-λεα  Β3Ϊ5)  | 
Έ,ζεκιαν]  ̂ τεδΟΓ  Κ1  |  δυνάμεως]  ν  ϊηδ  £\νίχι  ]  υδραγωγω]  γ  ι°  εχ  ττ  Γεε  Κ?νί{1  | 
κολυμβηθρας]  ν  Γ650Γ  Κ1νίά  3  εξήλθε  Γ  |  Χελκιοι;  Β^ΚΑς)Γ  |  Σοβνας] 
~Σομνας  £\Α(^)Γ  |  γραμματεύς]  ίηοερ  γραμματεο  1<*  +  της  δυνάμεως  ̂ ε·1>  |  Ιωαχ 
(Ιωχ  £<*  Ιωαχ  Κ0·13)]  Ιωαβ  Γ  |  του  Ασαφ]  ρΓ  νιος  (^)ηι£  |  ο  υπομνηματογρ.]  ο 
αναμιμνησκων  ζ)1^  4  Υαψακης  ΚΑζ)*  (Ραβσ.  ς>ηι§)  Γ  |  είπατε]  +  ασ'θ' 
·Χ·  δη  προς  ̂ η1&  |  τι]  τινι  Νε·^Γ  5  και  ι°]  η  ΚΑ^Γ  \  λογοις]  ρτ  εν  Α  \  τινα] 
τινι  ̂ Α(<)Γ  6  ταυτην  την  τεθλασμενην      |  Εγυπτ.  Κ*  (Αιγ.  Κ0·1»)  ΐ>ίδ  ( 
επιστηρισθη  επ  αυτήν]  επιστηριχθη  επ  αυτήν  Α  επ  αυτήν  επιστηριχθη  Ν(^)Γ 
(-ρηχθη)+  "*·  ανηρ  ̂ Π1&  |  ούτως]  ρτ  θ'  **■  κ  τρησει  αυτήν  0.™%  |  αυτω]  αυτόν 
7  δε]  δ  δαρ  ΓΕ5  Κ1  (δε  ΝνΐχΜίβο)  |  λέγετε] 'ελθεται  Κ*  λέγεται  Κνίχ  ̂ ^  +  α'σ'θ' 
'·%  προς  με  <^)ιη2  |  πεποιθαμεν]  +  'Ή-  ουκ  αυτός  εστίν  ος  αφειλεν  Εζεκιας  τα 
υψηλά  αυτού  κ  τα  θυσιαστήρια  αυτού  κ  ειπε  τω  Ιούδα  κ  τη  Χλημ  κατα  πρόσ- 

ωπον του  θυσιαστήριου  τούτου  προσκυνήσετε  0™%  8  μιχθητε]  +  ασ'θ'  ■* 
δτ;  ί^11^  |  τω  βασιλει]  οηι  τω  Α  |  υμιν]  ημιν  Κ*  (υμ.  ̂ °·Ά> ε·5)  |  δι^σεσ^ε] 
δυνησθε  9  ευ  πρόσωπον]  το  πρ.  Α  \  των  τοπαρχων]  τοπαρχου  ενος  &<εΛ> 
(Ιοοαηι  &1ΐί§  νκΐ  εί  ̂ ε·3)  Α^Γ  |  Αιγυπτον  (Εγ.  ί<*  Αιγ.  ̂ ° ΐ3)]  Αιγυπτιοις  Α^Γ 
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ΗΣΑΙΑΣ XXXVI  ΐδ 

ίο  και  άναβάτην.     10 και  νυν  μη  άνευ  Κυρίου  άνεβημεν  επ\  την  χωράν  Β 
ταύτην  πολεμησαι  αυτήν ;  Κύριος  ειπεν  προς  με  Άνάβηθι  επ\  την 

ιι  γην  ταύτην  και  διάφθειρον  αυτήν.  11  και  ειπεν  προς  αυτόν  Έλιακε\μ 
και  Σόμνας  καϊ  Ίώαί  Αάλησον  προς  τους  παϊδάς  σου  Συριστί,  ακου- 

ομεν  γαρ   ημείς,   και  μη   λάλει   προς  ημάς  Ίουδαιστί·   και  Ίνα  τ'ι 
ΐ2  λαλβΐρ  εις  τα  ώτα  των  ανθρώπων  επ\  τω  Τ€.ίχ€ΐ ;  12  κ  αϊ  ειπεν 

'Ραβσάκης  προς  αυτούς  Μη  προς  τον  κύριον  υμών  ή  προς  υμάς 
άπεσταλκεν  με  ό  κύριος  μου  λαλησαι  τους  λόγους  τούτους;  οίιχϊ 

προς  τους  ανθρώπους  τους  καθήμενους  Ιπ\  τω  τε'ιχει,  ινα  φάγωσιν 
13  κόπρον  και  π'ιωσιν  ουρον  μεθ*  υμών  άμα;  13  κα\  εστη  'Ραψάκης 

και  άνεβόησεν  φωνή  μεγάλη  ΊουδαιστΙ   καϊ  είπεν  Ακούσατε  τους 

ΐ4  λόγους  του  βασιλέως  του  μεγάλου  βασιλέως  *  Ασσυριων  Ι4Τάδ€  λέγει 
δ  βασιλεύς  Μη  άπατάτω   υμάς  'Έζεκίας  λόγοις,  ου  μη  δυνηται  ρύ- 

ΐ5  σασθαι  υμάς·  Ι5καί  μη  λεγετω  ύμίν  'Έζεκίας  οτι  'Ρύσεται  υμάς  6 
θεός,  και  ου  μη  παραδοθη  η  πόλις  αύτη  εν  χειρ\  βασιλέως  Άσσυ- 

ι6  ρίων  ι6μη  άκούετε  'Έζεκίου.  τάδε  λέγει  ό  βασιλεύς  Ασσυριων  Ει 
βούλεσθε  εύλογηθηναι,  εκπορευεσθε  προς  με,  κα\  φάγεσθε  έκαστος 

την  αμπελον  αυτού  καϊ  τάς  συκάς,  κα\   π'ιεσθε  ύδωρ   τού  χαλκού 
ιγ  υμών,    17 εως   αν  ελθω   και   λάβω  υμάς  εις  γην  ως  η  γη   υμών,  γη 
ι8  σίτου   κα\  ο'ίνου  κα\  άρτων  § και   αμπελώνων.     18 μη  άπατάτω  υμάς  §  Ο 

10  πολεμησαι]  πολεμήσει  (-σε  Ν* 4x1  -σι  &ζ*«>ππη)  ̂ οΐ>  |  οιη  Κύριο*  ειπεν  ΝΑΟζ)Γ 
...αυτήν  Α  (ΐη  ήη  εοΐ)       ΙοΙνιτη  Ιοε  αδίεπδεΐδ  αάίεο  ̂ εΐ3  οι  γ'  ·*  κ?  είπε 
...αυτήν  (^"^  |  επι  την  γην... αυτήν]  και  καταφθιρον  (-φθειρ.  ̂ ε1>)  την  ̂ ην 
ταυτην  Κ  και  καταφθιρον  αυτήν  Γ  11  Έλιακειμ]  +  ο   του  Χελκιου 
Κ™£  [ο  Η1,  τ.  Χ.  &*1ί  3·Μ]  (ίηιρΓοΐ)  Ν0·1»)  Γ  |  και  2°]  ρΓ  ο  οικονόμο*  Κ*  (ΐηι- 
ρΓοΐί  ̂ ε-1))  Γ  |  Σομνας  (Σοβν.  0™%)]  +  ο  γραμματεύς  ΚΑΓ  |  οιη  και  Ιωας 
Κ*  Γ  και  Ιωαχ  ̂ ^^·1ίΑ^  |  λαλησον]  +  α  θ 'σ'  '%  δη  Ο™1^  |  τους  παιδας]  ρΓ  ημας 
Γ  |  Συριστει  Α  |  οιη  γαρ  ̂ *  (ηαϋ  ζ)"^)  |  λαλβι]  λαλη  Γ  |  Ιουδαιστει  0*  | 
ανθρώπων]  ανδρών  Λ  |  επι  τω  τειχει]  ρΓ  των  ̂ ^^*Γ  ρΓ  των  καθήμενων  Α 
ρΓ  των  εστηκοτων  12  Ϋαβσακης  προς  αυτούς]  Ραι/'.  προς  αυτ. 
(Ραβσ.  ̂ ηί1&)  Γ  προς  αυτούς  Ραι/'.  Α  |  ημας  Β*  (υμ.  Βα1))  |  οιη  λαλησαι  τους 
λογούς  τούτους  ̂ ε·ι>  <ν'ά)  (ίαΙεηΊ  £ογ£  ροδίεα  Γ3.δ  ηηεοδ)  (Ιια.1)  (^Π1£)  Γ  |  αν- 

θρώπους] άνδρας  Α  \  τειχει]  ίηεερ  τιχη  (ίηιρΓΟΟ  η  Ν1 νί(1)  |  κοπρυν]  ρΓ 
α'σ'θ'  *  την  |  ουρον  {-ραν  Κ*  -ρον  &°)]  +  α'σ'θ'  ·*·  αυτώ  (^)ιη£  (  μεθ  υμων] 
μεθυων  Ν*  ν"1  13  Ϋαβσακης  ̂ Π1ί»^  |  ανεβοησεν]  εβοησεν  ΚΑ<^)Γ  |  Ιουδαιστι] 
ρΓ  77  Γ  |  οητι  και  ειπεν  ΚΓνίί1  |  ακούσατε]  +  ■*··  δη  (^ηιί»'  |  του  βασ.]  ϋίδ  δεΓ  Β* 
(ηοη  ίηδΐ  2°  Β11)  τους  β.  +  Ασσυριων  ̂ *  (οιη  ί^0)  |  οηι  βασιλέως  Ασσυριων  ̂ * 
(Ηαΐ)  ̂ <:)  14  ταδε  λέγει  ο  βασιλεύς  νΐηε  ΐηεΐ  Η  οηι  ο  βασ.  Γ  |  υμας  άπα- 

τάτω Α<5  |  ου  μη  δυνηται]  οι  ου  δυνησονται  Κ(<)Γ  οι  ου  μη  δυνησονται  Α 
15  κ  μη  λεγετω  δαρ  ταδ  ̂ χ  |  ρυσεταϊ]  ρΓ      κΊ  ̂ π·&  16  ταδε]  ρΓ  οτι  ̂   | 
υδωρ]  υ  δαρ  ταδ  Αα  |  τοι;  χαλκού]  του  λάκκου  &Α(±  εκ  του  λ.  Γ         17  αν]  εαν 

{αν  ̂ ·1)  [  οίνου]  +  *  γην  18  μη]  η  Ον>,{  \  υμας  απατατω  «ΑΟ^Γ 
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χχχνι  ΐ9 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  'Έζεκίας  λέγων  Ό  θεός  ρυσεται  υμάς.    μη  έρρύσαντο  οι  θεοί  τών 
εθνών  έκαστος  την  εαντον  χώραν  εκ   χειρός  βασιλέως  Άσσυρίων ; 

197Γθΰ  εστίν  ό  θεός  'Έμάθ  και  Άρφάθ;  κάί  πον  ό  θεός  της  πόλεως  ίο. 
Έπφαροναίμ;    μη  έδύναντο  ρύσασθαι  Σαμάρειαν  εκ  χειρός  μον ;   20τίς  2ο 
τών  θεών  πάντων  τών  εθνών  τούτων  όστις  έρρύσατο  την  γην  αντον 
εκ  χειρός  μον,  οτι  ρνσεται  6  θεος  την  Ίερονσαλήμ  εκ  χειρός  μον; 

21  καϊ.  εσιώπησαν,  και  ούδβΐί  άπεκρίθη  αύτω  λόγον,  δια  τό  προστάξαι  2ΐ 
τον  βασιλέα  μηδένα  άποκριθηναι.    22  και  εισηλθεν  Έλιακειμ  ό  τον  22 
Χβλκι'ου  ό  οικονόμος  και  Σόμνας  6  γραμματεύς  της  δυνάμεως  και  Ίωάχ 
ό   τον  Άσάφ  6  νπομνηματογράφος  προς  'Έζεκίαν  εσχισμενοι  τονς 
χιτώνας,   και  ανήγγειλαν  αντω  τονς  λόγονς  'Ραβσάκον.  τΚα\  ι  XXXVII 
εγένετο  εν  τω  ακονσαι  τον  βασιλέα   Έζεκίαν,   εσχισεν  τα  Ιμάτια 

καϊ  περιεβάλετο  σάκκον,   και    άνεβη  είς  τον   οίκον    Κνρίον.    2 και  2 
άπέστειλεν    ΈλιακεΙμ  τον  οϊκονόμον  και  Σόμναν  τον  γραμματέα  και 
τονς    πρεσβυτέρους    τών    ιερέων    περιβεβλημένους    σάκκονς  προς 
Ήσαίαν   νιον  Άμώς  τον  προφητην   3 και  είπαν   αντώ  Τάδε  λέγει  3 

Έζεκίας  'ΐίμέρα  θλίψεως  και  όνειδισμον  και  ελεγμον  και  οργής  ή 
σήμερον  ημέρα,  οτι  ηκει  ή  ώδϊν  ττ}  τικτονστ),  Ισχύν  δέ  ουκ  εχει  τον 

τεκεϊν.    Λείσακούσαι  Κύριος  ό  θεός  σον  τους  λόγους  'Ραβσάκον,  ους  4 
άπεστειλεν   βασιλεύς    Ασσυρίων   όνειδίζειν   θεόν    ζώντα    και  όνει- 

ΚΑθς)Γ  18  ο  θεος]  +  νμων  Ν^ΑΟ^  |  ρνσεται  νμας]  υμάς  ρνσεται  Κ*  {ρ.  νμ.  ̂ε·ι>)  ΟΓ  | 
ερνσαντο  ̂ ^Ο^Γ  |  Ασσνριων]  σσυρι  δυρ  Γ3.δ  Αα  19  Έμαθ]  Α\μαρ  Κ*  Αιμαθ 
ΝάίιΟ  Αιμαρ  ΑΓ  Σεμαρ  0_  |  Αρφαδ  Γ  |  οπι  και  2°  Κ*  (ηαΰ  Ν^)  ΟΓ  |  που  2°] 
πον  \πον  εστίν  (πον  ι°,  εστίν  ίπφΐΌΟ  ̂ ε-Μνίά))  οπι  Α  ζ)*  (η&Ι)  0_ιη£)  πον 
εστίν  ΟΓ  |  Έιπφαρουαιμ  (Επιφ.  Β*)]  Σεπφαριν  ̂   Σεττφαρειμ  Α  Σεπ....  Ο 
Επφαρενι  0*  (-ροναιμ  Ο^^)  Σεπφαροναιμ  Γ  |  μη]  η  δΐιρ€ΐ"δθΓ  ̂ -ϊ>  (νί<1)  |  2αμα- 
ριαν  ΚΟ_*  |  χειρός]  ρΓ  της  Κ*  Γ  20  τις]  +  [ε]στ[ιν]  Ονιά  |  οπι  πάντων 
ϋ.  I  οπι  όστις  ΚΑ(^  I  ερνσατο  ΚΟΟ_*  (?Γ)  |  χειρός  ι°]  ρΓ  της  ΚΑΓ  |  οτι]  4-  σε 

(ΐπιρίΌΟ         Γ  |  ο  060$]  οι  γ'  κΊ  οπι  Γ  |  την  Ιερονσαλημ]  οηι  την 
&(^)Γ  21  μηδέν  &\*  (μηδενα  Χε)  |  άποκριθηναι]  +  αντω  Ο         22  εισηλθεν 
(εισ\ηλθ.  Β*  ει\σηλθ.  Β?)]  εισελθεν  Κ*  (εισηλθ.  Οϊ)  \  και  Σομνας  ο  γραμ- 
ματενς]  Σΐχΐηοί  ον  κ'  π'  Έιβρ'  ΒΛ  |  της  δνναμεως  και  Ιω[αχ]]  ρτ  οοεί  ΒΛ 
(ηοη  ίηδΐ  Β15)  |  Ιωαχ]  οι  γ'  ομοίως  0_ηι£  Ιωαβ  Γ  |  εσχισμενοι}  περιεσχισμε[νοι) 
Ο  !  ανήγγειλαν]  αττηγγ.  ΑΟ_Γ  (άβ  Ο  ηοη  Ης)  |  Έαψακον  ΝΑΟ_*  (Ρα/3σ.  ς)ηι*0 
Γ  ρεπίί  ίη  Ο  XXXVII  1  βασιλεαν  Β*  {-λεα  Β1»)  οηι  Γ  |  ιμάτια] 
+  αντον  Γ  !  σακκον  περιεβάλετο  Ν Α(^Γ  |  τον  οίκον]  οηι  τον  Ονιά  2  Ελια- 
κειμ  (-κιμ  Κ)]  ρΓ  οι  γ'  *  τον  Ο^δ  |  Σομναν]  τρτ  α'θ'  Φ  τον  Ο^  |  και  3°] 
προς  Α  |  Αμως]  Αμμως  Α*  3  είπαν]  ειπον  Κ*  (-τται/  Κ1)  Γ3?  |  ήμερα 
θλ.  και  ο[νειδισμον]]  ρΓ  οΰβΐ  Β3  (ηοη  ίηδί  Β'3)  I  η  ωδιν]  οηι  η  #  +  η  Γ  | 
τικονση  Ν*  (τικτ.       Ά  <νί(ίί)  4  εκτίακουσ.  Β*  βιΐίτακ.  Β?νί£ΐ  |  οπι  σον  ι° 
Α  |  ?αψακον  ̂ ΑΟ^*  (Ρα/3σ·.  ζ)"^)  Γ  |  άπεστειλεν]  +  αυτοί/  Α  |  Ασσνριων] 
+  ο  κνριος  αντον  0_ηι£  |  ονειδιζειν  ι°]  ονιδιξει  ̂ *  (-^ίΐ^ 
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δίζειν  λόγους  ους  ήκουσεν  Κύριος  6  θεός  σον  και  δεηθηση  προς  κύ-  Β 
5  ρ  ιόν  σου  περι  των  καταλελιμμενων  τούτων.     5  και  ηλθον  οι  παίδες 
6  του  βασιλέως  Έζεκίου^   προς  Ήσαίαν,  6 και   είπεν   αύτοίς   Ησαΐας  1ί  Γ 
Ούτως  ερεϊτε  προς  τον  κύριον  υμών  Τάδε  λέγει  Κύριος  Μη  φοβηθης 
άπό  των  λόγων  ων  ήκουσας,  ους  ώνείδισάν  με  οι  πρέσβεις  βασι- 

7  λί'ωί  Άσσυρίων.  7 Ιδού  εγώ  εμβάλλω  είς  αυτόν  πνεύμα,  και  άκου- 
σας άγγελίαν  άποστραφησεται  εις  την  χωράν  αυτού,  και  πεσεϊται 

μαχαίρα  εν  τη  γη  αύτού. 

8  8Και  άπεστρεψεν  'Ραβσάκης,  και  κατελαβεν  τον  βασιλέα  Άσσυ- 
ρίων  ποΧιορκούντα  Αόβναν,   και  ήκουσεν   ότι   άπηρεν   από  Ααχείς. 

9  9 και  εξήλθεν  θαράκα  βασιΧεύς  Αιθιόπων  ποΧιορκήσαι  αύτόν  και 

άκούσας  άπεστρεψεν  και  άπεστειΧεν  άγγελους  προς  'Έζεκίαν  λέγων 
ίο  10  Ούτως  ερεϊτε  'Έζεκία  βασιλεϊ  της  Ιουδαίας  Μη  σε  άπατάτω  ό 

θεός  σου,  εφ*  ω   πεποιθας  επ'  αύτω  Χεγων   Ου  μη  παραδοθη  Ίβ- 
ιι  ρουσαΧημ  εν  χειρ\  βασιλέως  Άσσυρίων.  11  σύ  ουκ  ήκουσας  ά  εποί- 

ησαν βασιΧεϊς   Άσσυρίων    πάσαν  την  γην,  ως   άπώΧεσαν,  και  σύ 

ΐ2  ρυσθηση ;  12 μη  ερρύσαντο  αύτούς  οι  θεοι  των  εθνών  ους  άπώΧεσαν 
οι  πατέρες  μου,  την  τε  Τωζάν  και  Χαρράν  και  'Ράφεθ,  αΐ  εισιν  εν 

ΐ3  χώρα  θεεμάθ;  13  πού  εισιν  βασιλείς  'Έμάθ  και  πού  Άρφάθ ;  και  πού 
ΐ4  πόλεως    Έπφαρουαίμ,   Άνάγ,   Ούγαυά;    14  και    εΧαβεν   'Έζεκίας  τό 

4  λογούς  ονς]  λογοις  οι*  ζ)  εν  λογοις  ου  Ο  |  οπι  και  2°...σου  &·*>ν'ιά  (ροδίεη.  ΝΑΟ(}Γ 
Γβνοε)  Α  |  κνριον]  +  τον  θεον  &0(^)Γ  |  καταλελειμμενων  Β3ΐ>0Γ  5  ηλθον] 
ηλθοσαν  |  1ζ>ίί>  δΟΓ  τον  βασ.  ζ)*  |  οπι  Έζεκιον  Α^  6  Ησαΐα*]  +  υιοί  Αμω$ 
Κ*  (ιιηο  ίηοΐ  Κε·ι'  ροδίεα  Γβνοε)  |  ου*]  ων  Κ*  (ου*  Κε·ΐ>)  |  βασιλεοις  \\*  (-ω*  Κε) 
7  ενβαλω  Κ  εμβαλω  ΑΟ<3  |  μάχαιρα]  ρΓ  εν  Ο  8  Υαψακψ  Β*νίάΚΑΟ<3* 
(Ραβσ.  Β?  [δυρ  Γαδ]  (^δ)  |  κατέλαβε  Κ  |  τον  βασιλέα  Ασσ.  πολιορκονντα] 
πολιορκ.  τον  βασ.  ΚΑ<3  (+  α'θ'  *  Ασσνριων  (^ε)  |  Αοβναν]  Αομναν  &\ 
Αοβνα  Α  Αομ^α  ΟΓ)   οι  γ'  Ααβανα  |  ηκονσεν]  +  βασιλεύς  Ασσνριων 
ΝΑΟ<3  |  οπι  απηρεν  απο  Λαχβι*  ̂ ΑΟ(^  α'σ'θ'  απηρ.  α.  Λ.  (1πιε  9  οιτι 
και  1°  ΝΑΟ<3  |  θαρακα]  θαραθα  ΝΑζ)*  (·κα  ̂ π'&)  |  Αιθιόπων]  Ε06ΐοττ.  Ν* 1x1 
[Κθιοπ.  Κ*ε01™]  (Αι0.  Νε·2>ε·&)  Αβοπ.  Α*  (Αι0ιοττ.  Α1)  |  απέστειλε*]  αττε- 
στρεψε  Α  ρι-  -  (^"Ρβ""  ίο  Ιουδβα*  Κ  |  εφ]  εν  Ο  |  πεποιθας]  πεποιθως 
ψ  Κ*  πεποιθως  ει  Νεΐ50(2  (ρΓ      σν  ̂ Iη&)  σν  πεποιθως  ει  Α  |  πραδοθη 
(παραδ.  #}(ν'ιά))  \  εν  χειρι]  ει$  χείρας  (χιρ.  Κ*  χειρ.  ̂ ·ϊ})  Α^  |  οπι  Ασσνριων 
Ν*  (Ηαο  Ασνριων  [δίο]  ̂ )  11  σν  ι°]  η  ΝΑΟρ  α'σ'θ'  ·*·  ιδοι;  σν  (2ιη£  | 
α]  ρΓ  α'  σνν  φ"1^  |  οιπ  σν  ρνσθηση  Κ  οπι  και  σν  ρνσθ.  Α(^)  α'σ'θ'  κ  σν  ρνσθ. 

12  ερνσαντο  Κε·3  (ροπίεα  ερρ.)  ̂ *  |  αυτοί;*]  αυτα  Β?νιΛ  |  οι  πατερε$ 
μον  απωλέσαν  ^^Α^  |  Χαραν  Ν*  (Χαρρ.  \  Ϋαφεθ]  Ραφές         (-φεθ  ̂ ^η2) 
\>αφει$  Α  |  θεεμαθ]  θεεμα  Κ*  (δυρ  ιαδ  ε  2°  ίοΐί  ο)  θεμαν  Χε  θαιμαδ  Α  θαι- 
[μα]θ  Ονιά  θαιμαν  13  βασιλείς]  ρΓ  οι  ΚΑΟί^  |  Εμαθ]  Αμαρ  &Α(±* 
(λιμαρ  ̂ ''ι  -μαθ  (±"ι*)'..μαθ  Ονίά  \  οτϊϊ  πον  2°  ̂ ^ΑΟ^  |  Αρφαδ  \  οπι  και  2° 
Ον[ά  |  οπι  7του  3°  ̂ ΑΟΓογ19  |  Ε7Γ0αρουαιμ]  Εμφαριν  Σεττφαρειμ  Α  Σεπφ[α)- 
ρονεμ  Ο  Σεπφαρειν  (-ροναιμ  ̂ ,ηί)  |  Αναγ]  Αναβ  ̂ ε  Ανα  Λ  Αι>α*  ̂ *  Αι^αε 
(^"^  |  0υ7αυα]  Ε770ι;7αΐ7α  Α  Ουτε  (ηΐδί  ΓογΙ  -τα)  ̂ #  (Ουγαυα  (^Π1Β) 
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Β  βιβλίον   παρά  τών  αγγέλων  και  άνέγνω  αυτό,  κα\  άνέβη  εις  οίκον 

Κυρίου  κα\  ήνοιξεν  αύτ6  εναντίον  Κυρίου.     15 και  προσεύξατο  'Έζε-  τ$ 
κίας  προς  Κύριον  λέγων  16 Κύριος  σαβαώθ  ό  θεός  Ισραήλ  ό  καθή-  ι6 
μένος  επ\  των  χερουβείν,  συ  ει  6  θεός  μόνος  πάσης  βασιλείας  της 

οικουμένης,  σύ  έποίησας  τον  ούρανον  και  την  γήν.     17  κλϊνον,  Κύριε,  ιγ 
το  ους  σου,  είσάκουσον,  Κύριε'  ανοιξον,  Κύριε,  τους  οφθαλμούς  σου, 

ε'ίσβλε^τον,  Κύριε,  καϊ  ιδε  τους  λόγους  Σενναχηρεϊμ  ους  άπεστειλεν 
υνειδίζειν    θεόν    ζώντα.     18  ε'π'  αληθείας    γαρ    ηρημωσαν   βασιλείς  ι8 
Ασσυρίων  την  οικουμενην  ολην  και  την  χωράν  αυτών,   19 κα\  ενε-  19 
βαλον  τά  είδωλα  αυτών  εις  τ6  πυρ,  ού  γαρ  θεο\  ήσαν  άλλα.  εργα 

χειρών  ανθρώπων,  ξύλα  και  λίθοι,  και  άπώσαντο  αυτούς.    20 νυν  δε',  2ο 
Κύριε  ό  θεος  ημών,  σώσον  ημάς  έκ  χειρός  αυτού,  Ινα  γνώ  πάσα 

βασιλεία  της  γης  οτι   σύ   εί  6   θεος  μόνος.  21  Και  απεστάλη  ι\ 
'ΐίσαίας  νιος  Άμώς  προς  'Έζεκίαν  και  είπεν  αύτώ  Τάδε  λέγει  Κύριος 
ό   θεός  Ισραήλ  "ΐίκουσα  ά  προσηύξω   προς  μέ   περί  ΣενναχηρεΙμ 
βασιλέως  Ασσυρίων.    22 ούτος  ό  λόγος  ον  έλάλησεν  περί  αυτού  ό  22 
θεός  'Έφαύλιό~·ίν  σε  και  έμυκτήρισέν  σε  παρθένος  θυγάτηρ  Σειών, 
επι  σοϊ  κεφαλήν  έκίνησεν  θυγάτηρ  Ιερουσαλήμ.    23τίνα  ώνείδισας  23 
και  παρώξυνας;  ή  προς  τίνα  ύψωσας  την  φωνήν  σου;  και  ουκ  ήρας 

εις  ύ-^τος  τους  οφθαλμούς  σου  προς  τον  άγιον  του  Ισραήλ;  24 οτι  24 
δι'    αγγέλων   ώνε'ώισας    Κύριον    σύ    γαρ    ειπας    Τώ    πλήθει  τών 

14  ΟΦ  και  αν εγν ω... Κυριον  (ι°)  Κ0·5  (ροδίεα  Γβνοο)  Α(^  θ'σ'  *·  κ  ανεγνω 
...κυ  ζ)"^  |  ανεγνοι  Χ*  {-γνω  Κ0·3)  \  αντο  2°]  + α  θ'σ'  ■*·  Ε^εκιαϊ  |  Κυρίου 
■2°]  ρΓ  του       (ΐπιρΓοΙ)  Ν0·15)  15  και  ι°]  ρΓ  προσευχη\  ΕξΊεκιον]  βασιλέως 
τη[ς  Ιου]δαιας  Ο  |  προσηυζατο  Β^^ΑΟ  |  Κυρίου]  ρΓ  τον  ̂   16  Κύριος]  κε 
&ξ  ΑΟ(^  |  ο  0εο?  (ι0)]  οπι  ο  Κ*  (δΐιρβΓδΟΓ  ο  |  Ισραήλ]  Ιτ;λ  (ρπιΐ5  νιί  νϊά  Ισλ) 
Κ  |  ο  καθήμενος]  οπι  ο  Ονί(1  |  χερουβιμ  ΒΗ  -βειμ  ΑΟ<^)  |  ει  ο  θεος  μονός]  θς  μονός 
ει  ΚΑ<3  θ[ς  (?)  ει  μο]νος  ΟνιΛ  \  βασιλείας]  της  βασιλιάς  ̂ *  (-λεία*  Ο*)  17  οπι 
κλινον  Κ.  το  ους  σου  &Α0*  κλινον . . .σου  και  0™%)  |  κλινον]  [ανοι]ξον 
Ονίά  |  Κύριε  2°]  κΊ  Βνιά  |  οπι  ανοιξον  Κ.  τ.  οψθ.  σον  ΚΑ(2*  (·*·  ανοιξον ..  .σου 
^Iηε)  |  ιδε]  +  κ  άκουσον  συν  παντας  ̂ Π18:  |  ους  απεστ.  Σενναχηρειμ  (-χηρ\ειμ 
£<*  -χηίρειμ  Κ0·**)  ̂ ΑΟ^  |  ονιξειν  Κ  18  αληθιας  Κ  |  γαρ]  +  κε  ̂ Iη?  |  ηρη- 

μωσαν] ηρημων  (η  ι°  δΐιρεί'δΟΓ)  ίί1  (νϊά)  (-μωσαν  +κε  0<?ιη2*  (  την  χωράν 
αυτών]  το  πλήρωμα  αυτής  Ο*  (την  χ.  αυτών  (^ε)  19  απωσαντο]  απω- 

λέσαν Ο.ΑΟ(±  20  νυν]  συ  ̂ ίΑ^*  (νυν  |  Κύριε]  κς  Α  \  ο  θεος  ι°] 
γ&5  αΐΐη  ίη  5  Β?  (0έ  Β*ίοτί)  \  αντον]  αντων  ̂ ί^·ι)Α^  (ΊαΪΆί  Ο)  |  βασιλιά  ̂ * 
(-λεια  |  της  γης]  την  γην  ςΚ*  (της  γης  |  συ  ει]  σοι        (συ  ει 

€.5)  |  0  0€Ος  2ο]  0]Ώ  0  κ*  ^ο.β,  ε.ΐ))  Α  21  προσηυξω  (-ξου 
-ξω  Κε·13)]  προσίυξω  Ο  |  Σενναχηρειμ  (ομοίως  οι  γ'  Ο™^)]  Σενναχηρια  ̂  
Σενναχηρειβ  ̂ Π1ε  22  ελαλσε^  Β*   (ελαλησεν  Β35)  |  Σιων  Β^ΑΟ(2 
23  τινα]  ρΓ  α  '*■  τον  ̂ Π1£Γ  |  αηΐε  και  2°  Γ&δ  αΐΐς  Ν?  |  οι;κ|  ηρ.  Β*  ου|κ  ηρ. 
Β?  |  προς  2°]  «5  ΧΑζ)  |  Ισραήλ]  ίηλ  Ν1  νε1  ε6Γΐε  ̂   24  Κυρίου]  ρΓ  το|  Ο  | 
τω  πληθει]  ρχ  εν  Ο ι68 
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αρμάτων  έγω  άνέβην  εις  ύψος  ορίων  και  εις  τα  έσχατα  τον  Αιβάνου,  Β 
και  έκοψα  το  υψος  της  κέδρου  αυτού  και  το  κάΧΧος  της  κυπαρίσσου, 

25  και  εισηΧθον  εις  ύψος  μέρους  του   δρυμού,  25  και  εθηκα  γέφυραν, 
26  και  ηρημωσα  ύδατα  και  πάσαν  συναγωγην  ύδατος.  26  ου  ταύτα 

ήκουσα  πάΧαι  α  εγώ  (ποίησα;  εξ  ημερών  αρχαίων  συνέταξα,  νύν 
δέ  επέδειξα  έξερημώσαι  εθνη  εν  όχνροϊς  και  οίκούντας  έν  πόΧεσιν 

27  όχνραΐς·  27  άνηκα   τάς   χείρας,   και   έξηράνθησαν,    και   έγένοντο  ως 
28  χόρτος  ξηρός  έπϊ  δωμάτων  και  ως  αγρωστις.  28 νύν  δέ  την  άνά- 

παυσίν   σου   και  την   εξοδόν   σον   και  την  εΐσοδόν   σον   εγώ  έπ'ι- 
29  σταμαΐ'  29  ό  δε  θνμός  σον  6ν  εθνμώθης  και  17  πικρία  σον  άνέβη 

προς  μέ,  και  έμβαΧώ  φιμον  εις  την  ρινά  σον  και  χαΧινον  εις  τα. 

3ο  χείλη  σον,  και  αποστρέψω  σε  ττ\  όδώ  τ\  ηΧθες  έν  αυτί}.  3°τούτο 
δέ  σοι  το  σημειον  φάγε  τούτον  τον  ένιαυτόν  α  εσπαρκας,  τώ  δέ 
ένιαντω  τω  δευτέρω  το  κατάΧιμμα,  τω  δέ  τρίτω  σπείραντες  άμη- 
σατε  και  φυτευσατε  άμπεΧώνας  και  φάγεσθε   τον    καρπον  αντών. 

3ΐ  31  κα\  έσονται  οί   καταΧεΧιμμένοι  έν   τβ  Ίονδαία,  φνησονσιν  ρίζαν 
32  κάτω  και  ποιησονσιν  σπέρμα  ανω.  32οτι  εξ  ΊερονσαΧήμ  έσονται 

οι  καταΧεΧιμμένοι,  και  οί  σωζόμενοι  εξ  ορονς  Σειών  ό  ζήΧος  Κνρίον 
33  σαβαωθ  ποιήσει  ταύτα.  33 δια  τούτο  ούτως  Χέγει  Κύριος  έπ\  βασι- 

Χέα  Άσσυρίων  Ου  μη  εΙσέΧθτ]  εις  την  πόΧιν  ταύτην,  ουδέ  μη  βάΧτ) 

έπ'  αύτην  βέΧος,  ονδέ  μη  έπιβάΧτ]  έπ'  αύτην  θνρεόν,  ουδέ  μη  κυ- 
34  κΧώση  έπ'  αύτην  χάρακα-  34αλλά  τη  όδώ  $  ηΧθεν,  έν  αυτί]  άπο- 
,   στραφησεται,  και  εΐί  την  πόΧιν  ταύτην  ου  μη  είσέΧθτ].     τάδε  Χέγει 
35  Κύριος   35Ύπερασπιώ  υπέρ  της   πόΧεως  ταύτης  τού   σώσαι  αύτην 

36  δι'  έμέ  και  δια  Δανείδ  τον  παϊδά  μου.  3°  Και  έξηΧθεν  αγγε- 

24  αρματων]  +  μου  0(^)  |  ορέων]  ρΓ  των  Κ*  (ίηιρίΌΐ)  δί0·^  (Ίείη  Γενοε)  |  τα  ΝΑΟ(2 
έσχατα]  οχη  τα  Ονιά  \  κεδου  Ν*  (κεδρ.  ̂ ίνεΐα.ι.)  25—28,  30—33  ναΐάε 
ιηαΐίΐα  ίη  Ο  26  ηκονσας  Κ0·3»  ̂ Αί^  |  αρχαίων  ήμερων  ̂ ζΑΟν^^1^  |  συνέ- 

ταξα] +  γαρ  Κ*  (ίπιρΓοΙ)  Κε·3-  ε·*5)  |  εξερημωσαι]  εξερημωσα  ς\*  (-σαι  ερη- 
μωσαι  0*  (εξερ.  (2Λ)  \  οχυροις]  εχυροις  Οη  |  οικούνται]  ενοικουντας  ^^ΑΟ^  | 
οχυραις]  εχυραις  Ο3-  27  χόρτος]  ρτ  α  χλόη  χωράς  θ'σ'  χόρτος  αγρού  (^)Γη£ 
ξηρός]  χλωρός  Α  |  αγρωτις  0.*  (-στις  29  εθυμωθης]  ενεθυμηθης  ΚΟ(^  [ 
ενβαλω  Κ  |  ρειναν  Β*  (ρινα  Β1*)  ριναν  ̂   |  εΐϊ  2°]  εττι       |  τη  οδω]  ρτ  εν  Ο 
30  συ  ϋ.*  (σοι  Κ0·1·)  |  σημειον]  +  πάρα  κϋ  Κ*  (ίπιρΓοβ  ̂ ?  ρο^Ιεα  Γεδίΐί)  |  φαγη 
(<)  |  εσπρακας  £\*  (εσπαρκ.  &$ΐνβΐ3.ΐ^  |  τω  β€  (χο)]  καί  τω  Α  |  καταλειμμα  Β3ΐ' 
Α  Ο  |  αμησητε  Α  31  καταλελειμμ.  Β3ΐ)^ΛΟ(^α  |  Ιονδεα  Κ  32  έσον- 

ται] εξελενσονται  Α  |  καταλελειμμ.  Β3ΐ)Α  (?  Ο)  ί^1"1  |  ·2°]  εττ  Α  |  ο  ρου  ̂ * 
(ορούς  &ζΐνβΐ3.ΐ>)  |  2ιων  ̂ 4ΑΟ^  33  βασιλεασσνριων  Α  |  ονδε  2°]  ονδ  ου  Ο  | 
επιβαλη]  βαλη  Α0<)  |  θυρειον  Ο  |  ουδε  30]  οι/δ  ου  Α  |  κυκλώσει  Α  |  χαρακαλλα 
Β  ρΓ  ι  Κ*  (ΐΓηρΓοΙί  ̂ ':ιηι ')  34  οηι  και  εις  την  πολιν  τ.  ου  μη  εισελθη  ΚΑΟ(^ 
(θ'  φ  κ  εις. ..εισελθη  (^"ίί)  |  εισ\ελθη  Β*  ειΙσελ^.Β*        35  ίμεν  Κ* 
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Β  λοί  Κυρίου  και  άνειλεν  εκ  της  παρεμβολή:  των  Άσσνρίων  εκατόν 
όγδοηκοντα  πέντε  χιλιάδα$"  και  άναστάντες  το  πρω\  ενρον  πάντα  τα 
σώματα  νεκρά.      37  και  άπήλθεν  άποστραφεϊς  Σενναχηρεϊμ  βασιλεύς  37 
1 Ασσνρίων,  κα\  ωκησεν  εν  Νινενη.     38 κα\  εν  τω  αντον  προσκννείν  εν  38 
τω   οίκω  Νασαράχ  τον  πάτραρχον  αντον,  Άδραμέλεχ  και  Έ,αράσαρ 

οι  νιοι  αντον  ε'πάταξαν  αντον  μαχαίραις·  αντόί  δε   διεσώθησαν  είς 
Άρμενίαν  και  έβασίλενσεν  Άσορδάν  ό  νιος  αντον  άντ  αντον. 

ηΐ  ο        **Έγένετο  δε  εν  τω  καιρώ  εκε'ινω  έμαλακίσθη  'Έζεκ'ιας  εως  θάνατον·^  ι  XXXVIII 
και  ηλθεν  προς  αντον  Ήσαιαί  υίό$·  Άμώς  6  προφήτης  και  είπεν  προς 

§  Γ  *αντόν  Τάδε  λέγει  Κνριος  Ύάζαι  περι  τον  οίκου  σον,  αποθνήσκεις  γάρ 
σν   και  ου  ζησ-η.    2  και  άπέστρεψεν  Έζεκίας  το  πρόσωπον  αντον  2 
προς  τον  τοίχον,  και  προσενξατο   προς  Κνριον  3λέγων  Μνήσθητι,  3 
Κύριε,  ως  έπορενθην  ενώπιον  σον  μετά  αληθείας  εν  καρδία  άληθιντ), 

και  τα  αρεστά  ενώπιον  σον  έποίησα·  και  εκλανσεν  'Έζεκίας  κλανθμω 
μεγάλω.    4 και  εγένετο  λόγος  Κνριον  προς  'ΐίσαίαν  λέγων  5Τ1ορενθητι  * 
και  είπόν  'Έζεκία  Τάδε  λέγει  Κνριος  ό  θεός  Δαυείδ  τον  πατρός  σον 
'Ήκονσα  της  προσενχης  σον  και  είδον  τα  δάκρνά  σον  ιδού  προστίθημι 
προς  τον  χρόνον  σον  ετη  δέκα  πέντε'  6  και  εκ  χειρός  βασιλέως  Άσσν-  6 
ρίων  ρνσομα'ι  σε  και  την  πόλιν  ταντην,   και  νπερασπιώ  νπέρ  της 
πόλεως  ταντης.    7τοΐ>το  δέ  σοι  τό  σημείον  παρά  Κνριον  οτι  ποιήσει  η 
ό  θεός  τό  ρήμα  τοντο'  8ιδού  εγώ  στρέφω  την  σκιάν  των  αναβαθμών  8 

ΚΑΟ(^Γ       36  ογδοηκοντα]  ρΓ  και  |   χιλιάδες    Κ*    (-δα*   Κ?)   |  ανασταντες] εξανασταντες  ^Α(^   |   το  πρωι]  οπι  το  37  αποστραφεις  απηλθεν 
ΚΑΟνίεΙ(2+  ·*και  απεστρεψε  ̂ Iηδ  |  Σενναχηρειμ  {Ενν.  Ν*  Σενν.  Ν1  νε1  ε6ηε 
οιώ  Α(^  38  προσκννείν  αντον  Ο  |  τω  οικω  (-κωκω  οπι  τω  Α  \ 
Νασαραχ]  Ασαρακ  £ν  Ασαραχ  ΑΟ(^)  |  παταρχον  Β*  (πατρ.  ΒΕΐ3)  πατριαρχον 
^*  [πατρ.  Ο3)  |  Ανδραμ.  |  Σαρασα  ΝΑ(^)  |  οι  νιοι]  οπι  οι  Α  |  μαχερας 
ϋ.*  (-ραις  |  διεσώθησαν]  εσωθησαν  Ο  |  Αρμενειαν  Α  |  Ασορδαν]  ±$αχορδαν 
Κ*0™ε  (Ασ.   Ν^ς)*)  Αχορδαν  Ο  XXXVIII  1  εγενετο  δε] 
και  εγ.  Ο  |  ίη  εως  θαν  άεδΐηίΐ;  Ο  |  νιος]  ρΓ  ο  £ν  |  αποθνήσκεις  (-θνκς  Κ*) 
γαρ]  οτι  αποθν.  Α  2    προς   ι°]   ευ  ̂ *   (πρ.   Ν0·13)   |  προσενξατο 
(προσ\ενξ.    Β*   προ\σ.   Β?)]  προσηνζατο  Β3ΐ>ΚΑ(2Γ  3  λέγων]  +  οι 
γ'  %·  ωδη  κε  [  μνησθητι]  +  δη  0™%  |  οπι  Κύριε  <33νί(1  |  αληθιας  Χ,  \  εν 
κάρδια]  ρΓ  και  ̂   |  εποιησα  βυρ  Γ3.5  ρΐ  ΙΐΐΙ  ΑΆ  (1)15  50Γ  ενώπιον  σον  Α*)  | κλαθμω  Γ  4    Ησαΐας]  +  νιον  Αμως  Γ  5    πορευθητι]  πορευον 
Α  |  Ε^εκια]  προς  Έζεκιαν  Α  |  της  προσενχης]  ρΓ  της  φωνής  ΚΑ(^)Γ  |  ιδον 
ΚΑΓ  |  δεκα  πέντε]  ιε'  Κ  6  βασιλέων  Κ  |  ρνσομαι  σε]  σωσω  σε  ΚΑ(^) 
(δαρβΓδΟΓ  θ'  (^)?)  Γ  οι  ο'  ρ.  σε  σ'  εξελουμαι  σε  α  ομοίως  τοις  ο'  ί^)"^  |  οπι  και 
την  πολιν  ταντην  ΚΑ(^)  κ  τ.  πολιν  ταντην  (^)ιη£)  Γ  |  νπερ  της  πόλεως 
ταντης  νπερασπιώ  ΚΑ(^)Γ  7  τοντοντο  Β*  (τοντο  Β15)  |  ο  05  ποιήσει  Χ 
(-σι)  Α(^Γ  |  τούτο  2°]  + ο  ελαλησε  ̂ Γη&  8  ιδού]  ρΓ  ̂   θ'  ̂ ?  |  οπι  εγω 
Α(^)Γ  |  στρέφω  Β*  5]  στρέψω  Β3 

ΐ7ο 



ΗΣΑΙΑΣ XXXVIII  18 

ονς  κατέβη  τονς  δέκα  αναβαθμούς  τον  οίκον  τον  πατρός  σον  ό  ήλιος,  Β 
αποστρέψω  τον  ήλιον  τονς  δέκα  αναβαθμούς.     κα\  άνέβη  ό  ήλιος  τονς 
δέκα  αναβαθμοί/ς  ονς  κατέβη  ή  σκιά. 

9   9ΐ1ροσευχη  'Έζεκίου  βασιλέως  Ιουδαίας  ήνικα  έμαλακ'ισθη  και  ανέστη  εκ 
της  μαλακίας  αύτοΰ. 

ίο  Ι0Έγώ  είπα  Έν  τω  νψει  των  ήμερων  μον  εν  πνλαις  αδον  καταλείψω 
ιι  τά  ετη  τά  επίλοιπα.    11  είπα  Ονκέτι  μή  ιδω  το  σωτήρων  τον  θεον  έπ\ 

■γης  ζώντων,  ονκέτι  μη  'ίδω  το  σωτήριον  τον  Ισραήλ  επί  γης,  ονκέτι  μή 
ΐ2  ΐδω  ανθρωπον.    12 έζέλιπεν  εκ  της  σνγγενίας  μον,  κατέλιπον  το  επ'ι- 

λοιπον  της  ζωής  μον,  έξήλθεν  κα\  άπήλθεν  απ   έμον  ωσπερ  ό  σκηνήν 

καταλνων  πήξας·  ως  ιστός  το  πνενμά  μον  παρ'  εμοι  έγένετο  έρίθον 
ΐ3  έγγιζονσης  έκτεμεΐν.    τ3έν  τή  ημέρα  εκείνη  παρεδόθην  εως  πρωί  ως 

λέοντι.  σννέτριψεν  πάντα  τά  οστά  μον  άπο  γαρ  της  ημέρας  εως 
ΐ4  ννκτός  παρεδόθην.     Ηως  χελιδών,  όντως  φωνήσω,  κα\  ως  περιστερά, 

ούτως  μελετώ·  εξέλιπαν  γάρ  μον  οί  οφθαλμοί  τον  βλέπειν  εις  το  νψος 
τον  ονρανον  προς  τον  κνριον,  ος  έξείλατό  με  και  άφείλατό  μον  τήν 

ι6  οδννην  της  ψνχής.  ι6Κνριε,  περ\  αντής  γάρ  άνηγγελη  σοι,  κα\  έξή- 
ΐ7  γειράς  μον  τήν  πνοήν,  και  παρακληθείς  έζησα.     17 εΐλον  γάρ  μον  τήν 

ψνχήν  Ινα  μή  άπόληται,  και  άπέριψας  οπίσω  μον  πάσας  τάς  αμαρτίας. 

ι8  18 ού  γάρ  οι  εν  αδου  αϊνέσονσίν  σε,  ονδέ  οι  αποθανόντες  ενλογή- 
8  κατεβη  ι°]  +  ο  ήλιος  |  τους  δεκα  (ι°)]  ι  (δΐε)  Κ*  (τ.  δεκα  Κε·3)  |  ΝΑζ)Γ 

οηΐ  ο  ήλιος  (ι°)  ΚΑ(,)Γ  |  δεκα  2°,  3°]  <■'  ̂   9  προσευχή]  ρΓ  ωδη  Α  |  Ιου- 
δαία*] Ιούδα  £\*  οι  γ'  Ιούδα  (^"^  της  Ιουδαίας  Κ0·3  (ροδίεα.  πΐΓδ  Ιούδα)  Α(,)Γ 

10  εν  2°]  ρΓ  πορευσομαι  (ίιηρίΌΐ)  Ν0·13  ροδίεα  Γενοε)  (^"^  (δαβ  ·*·)  Γ  | 
αδου]  +  καταβησομαι  ̂   \   επίλοιπα]  +  μου  Κ  11  μη  ι°,  3°]  ΡΓ  ου 
^°·3Α  |  ιδω]  ειδω  (ι°,  3°)  Γ  (ι°)  |  γης  ι°]  ρΓ  της  Ν^Αί^  |  οιώ  ζώντων... 
επιγης  (2°)  £\Α(^)*  (Ιιαβ   *  ζώντων  |  ανθρωπον]  +  θ'  ·*  ετι  μετα  κατοι- 
κουντω  11 — 12  [ανθρω]πον . .  .εξηλθεν]  ρΓ  οβείοδ  Βα  (ηοη  ΐηδΐ  Β5) 
12  οπι  εξελιπεν  £νΑ(^)Γ  εξελειπον:  α'  κατεπαυσατο  θ'  εξελειπεν  (^"^  [  εκ  της 
συγγενιας  {-νειας  Β:ι,)Αί);ιΓ)  μου]  ε  αηΐεεεοΐίΐ  οοηϊαη^  ΝΑ(^)  α'  γενεά  θ'  η  γενεά 
0™8  οπι  εκ  Γ  |  κατέλιπον]  κατελειπον  Α0*  (ροδίεα  ηιΐ'δ  -λιπ.)  Γ  |  εττιλοιπον] 
λοιπόν  Α(^)Γ  |  καταλνων  σκηνην  ΚΑ(1Γ  |  το  πνα  μου  παρ  εμοι  εγ.  ως  ιστός 
ΚΑΧ^Γ  |  ερειθου  Β*  (εριθ.  ΒΒ)  εριζου  Α  13  σννετριψεν  (συτρ.  Β*  συνετρ. 
Β3*5)]  ρΓ  ούτως  ΒαΒΐΒ^  ρΓ  ούτως  τα  οστα  μου  Ϊ\Α(^*  ρΓ  όντως  πάντα  τα  ο.  μ. 
0™%  εί  (δίηε  ούτως)  Γν1(1  |  οπι  πάντα  τα  οστα  μου  Κ  ΑΟΥ  |  νυκτός]  ρΓ  της 
^Α(^)Γ  14  περιστέρα]  ρΓ  ?7  Γ  |  μελετώ]  μελετήσω  Β**"01"*  (ω  β£  δΐιρ  ΓΣΐδ  Β;ι,)) ^Λ(^Γ  |  εξελιπον]  εξελειπον  Α<23  (ροδίεα  Γενοε  -λιπ.)  Γ  |  οιώ  μου  Νρ0^·1» 
ς)ΐ  (Γοη)^  |  0φθα\μοι]  +  μου  Κ*  (ΐηιρΓοΐ3  Νε·3'  ε·*>  ροδίεα  τενοε)  <3*Γ  |  εξειλετο 

|  αφειλετο  (2*  |  ψυχής]  ψυχ  δΐιρ  ταδ  ̂ ?  16  Κύριε]  ρΓ  θ'  ><  αυτω  κ 
αυτός  εποιησεν  καθοδηγησεν  παντας  ενιαυτους  μου  επι  πικριαν  ψυχής  μου  (,)"1^ 
17  ειλου  (ιδ.  ιλ.  Κε  ;ι)]  ρΓ  ιδου  γαρ  εις  ερηνην  πικρίας  μου  (ηΐΓδ  ταδ)  ρΓ 
θ'  ιδου  εις  ειρήνη  πικρία  μοι  (^Π1&  |  απερριψας  Β^3  |  αμαρτιαί]  +  μου 
^Αα?Γ^Γ  18  ου  γαρ... σε  (2°)]  των  άλλων  εκδόσεων  ονδε  γαρ  ο  αδης  αινεσει 
σε  ουδε  ο  θάνατος  ευλογήσει  σε  (^,ηε 



χχχνπι  ΐ9 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  σουσίν  σε,  ουδε  ελπιούσιν  οι  εν  αδου  την  έλεημοσύνην  σου.     19οί  19 
ζώντες  εύλογήσουσίν   σε  6ν  τρόπον  κάγώ·  από  γαρ  της  σήμερον 
παίδια    ποιήσω,   ά  άναγγελούσιν.  την   δικαιοσύνην   σου,   20  θεέ    της  20 
σωτηρίας  μον  και  ού  παύσομαι  εύλογών  σε  μετά  ψαλτηρίου  πάσας 
τάς  ημέρας  της  ζωής  μου  κατέναντι  του  οίκου  του  θεού. 

21  Και  είπεν  Ησαΐας  προς  Έζεκίαν  Αάβε  παλάθην  έκ  σύκων  και  2ΐ 
τρίψον  και  κατάπλασαι,  και  υγιής  «τι/.  22 και  είπεν  'Έζεκίας  Ύοΰτο  22 
σημείον  προς  'Έζεκίαν  οτι  άναβήσομαι  εις  τον  οίκον  τοΰ  θεού. 

*'Έν  τω  καιρώ  έκείνω  απέστειλαν  Μαρωδάχ  Βαλαδάν  ό  υίόί  του  ι  XXXIX 
Βαλαδάΐ'  ό  βασιλεύς  της  Βαβυλωνίας  έπιστολάς  και  πρέσβεις  και  δώρα· 

ήκουσεν  γαρ  οτι  έμαλακίσθη  εως  θανάτου  και  ανέστη.    2 και  εχάρη  επ'  ι 
αύτοΐς  'Έζεκίας,  και  εδειξεν  αύτοίς  τον  οίκον  του   νεχωθά  και  του 
αργυρίου  και  του  χρυσίου  και  της  στακτής  και  των  θυμιαμάτων  και  του 
μύρου,  και  πάντας  τούς  οίκους  των  σκευών  της  γάζης,  και  πάντα  όσα 

ήν  εν  τοις  θησαυροίς  αύτού'  και  ούκ  ην  ούθέν  ο  ουκ  εδειξεν  'Έζεκίας 
εν  τω  οΐκω  αυτού.     3  και  ήλθεν  Ησαΐας  6  προφήτης  προς  τον  βασιλέα  3 

'Έζεκίαν  και  είπεν  προς  αυτόν  Τί  λέγουσιν  οι  άνθρωποι  ούτοι,  και 
πόθεν  ήκασιν  προς  σέ;  και  είπεν  'Έζεκίας  Έκ  γης  πόρρωθεν  ηκασιν 
προς  μέ,  έκ  Βαβυλώνος.  4 και  είπεν  'Ή,σαίας  Τι  ε'ίδοσαν  εν  τω  οίκω  σου;  4 
και  είπεν  'Έζεκίας  Πάντα  τα  εν  τω  οίκω  μου  ειδοσαν,  και  ούκ  εστίν  εν 
τω  οίκω  μου  6  ούκ  ειδοσαν,  άλλα  και  τα  εν  τοις  θησαυροίς  μου.    5  και  5 

είπεν  Ήσαιαϊ  αύτώ  "Ακουσον  τον  λόγον  Κυρίου  σαβαώθ  6>Ιδού  ήμέραι  6 
έρχονται  και  λημψονται  παντατα  εν  τω  οικω  σου,  και  οσα  συνηγαγον  οι 
πατέρες  σου  εως  της  ήμέρας  ταύτης  εις  Βαβυλώνα  ηζει,  και  ούδέν  ού 

&Α(ΪΓ       18  οι  εν  αδον]  ογω  οι  Κ*  (Ηαβ  |  οι  εν  αδου... σου]  σ'  οι  καταβαίνοντας 
€15  λακκδ  την  αληθειαν  σον  0™8  19  α  αναγγε\ονσιν~\  κ  τούτο  αναγγειλαι 
(^"Β  |  οπι  α  ηί  νΐά  Κ*  (ΐΜώ_ Ν *("*>)  |  ροδί  αναγγ.  ίηοερ  η  Ν*ν><*  20  θεε] 
κε  ΚΑ(^Γ  |  τον  θεον]  ρΓ  κν  Γ  21  Ησαιαϊ]  +  ο  προφήτης  Ν*  (ίηιρΓΟΟ 

ροδίεα  Γ6δΙϊί)  |  προς  Έζεκιαν]  αάηοί  ον  κ'  π'  εβρ'  ΒΆτη£  \  οπι  εκ  Κ  | κατάπλασαι]  +      επι  το  έλκος  22  σημειον]  ρΓ  το  £\Α(^Γ  |  οπι  προς 
Εζεκιαν  ΝΑί^Γ  |  τον  θεον]  ρΓ  κν  Ν^·ι)Α^  XXXIX  1  Μαρωδαχ]  Μαιωδαχ 
Νξ)*  (Με/ο.  ζ»1"2)  |  οπι  Βαλαδαν  τ°  ΝΑζ)*  (ηαΐ>  δχιο  *  ζ)11^)  Γ  |  ο  ι>ιο?]  οιη 
ο  ξ)  |  Βαλαδαν  2°]  Λααδαρ  ΝΑ<3  |  δωρα]  +  Εφαα  Β^<™2>ΚΑς)Γ  2  Ε^ε- 
κιαί  ι°]  +  χαραν  μεγαλην  ̂ ί^\.^Γ  |  νεχωτα  (-θα  ̂ε·Ε·  ε·15)  α'σ'  των  αρωμάτων 
<3ιηε  |  οπι  και  τον  αργ.  και  τον  χρνσιον  £\Α(^)Γ  |  τηστακτης  Χ*  (της  στ.  Χε1))  | 
αυρου]  +  και  τον  αργ.  και  τον  χρνσιον  &Α(^Γ  \  σ κενών]  ρΓ  θησανρων'  Χ*  (ΐηι- 
ρΓθΐ)  ̂ ε·».ε·ΐ>)  |  εδειξεν  2°]  +  αυτοις  Ν0·*  (πΐΓδ  Γ&δ)  Α  2  αϊ/του  2°]+  *  κ  εν 
πάση  τη  εξονσια  αντον  0™8  3 — 4  [Βαβν]λωνος  και  ειττεν  Ησα[ια?]]  ρ  Γ 
οοεί  Βα  (ηοη  ϊηδΐ  Β15)  4  ειδοσαν  ι°]  ιδοσαν  Χ  ιδον  Α  |  ειδοσαν  2°]  ιδοσαν 
Α  |  οικω  μου  ο  δπρ  Γ&δ  Βα1}  ηί5'  Ρ°ι  1  |  ειδοσαν  3°]  ιδοσαν  ΧΓ  5  αντω  Ησαιαί 
^ίΑ^  οπι  αυτω  Γ  6  έρχονται]  +  Χεγει  κ$  Α  |  ληψονται      (ΐίεηι  7)  I  οπι 
ουδέν  Α 
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ΗΣΑΙΑΣ XI.  12 

7  μη  καταλ'ιπωσιν  είπεν  δέ  6  θεός  7 οτι  Και  από  τών  τέκνων  σου  ων  Β 
γεννήσεις  λήμψονται,  και  ποιήσουσιν   σπάδοντας  εν   τω  οίκω  του 

8  βασιλέως  των  Βαβυλωνίων.  8  κα\  είπεν  Έζεκίας  Ησαΐα  Αγαθός  λόγος 
Κυρίου  ον  έλάλησεν  γενέσθω  δή  εϊρήνη  καΐ  δικαιοσύνη  £ρ  ταις  ήμέραις 

μου. 

*  1  Παρακαλείτε  παρακαλείτε  τον  λαόν  μου,  λέγει  6  θεός.  2 ιερείς, 
λαλήσατε  εις  την  καρδίαν  Ιερουσαλήμ,  παρακαλέσατε  αυτήν,  οτι 
επλήσθη  ή  ταπείνωσις  αυτής·  λέλυται  αυτής  ή  αμαρτία,  οτι  έδέξατο  εκ 
χειρός  Κυρίου  δίπλα  τα  αμαρτήματα  αυτής. 
3  3Φωνή  βοώντος  εν  ττ\  έρήμω  Ετοιμάσατε  τήν  όδόν  Κυρίου,  ευθείας 
4  ποιείτε  τάς  τρίβους  τοΰ  θεοΰ  ήμών.  4  πάσα  φάραγξ  πληρωθήσεται, 

κα\  πάν  ορος  και  βουνός  ταπεινωθήσεται'  κα\  εσται  πάντα  τα  σκόλια 
5  εις  ευθείαν,  και  ή  τραχεία  εις  πεδία,  5  και  όφθήσεται  η  δόξα  Κυρίου, 
και  ο^τεται  πάσα  σαρξ  το  σωτήρων  τοΰ  θεοΰ,  οτι  Κύριος  έλάλησεν. 

6  6 φωνή  λέγοντος  Βόησον.  και  είπα  Τι  βοήσω;  Πασα  σαρξ  χόρτος, 
η  και  πάσα  δόξα  άνθρωπου   ώς   Άνθος  χόρτου"     7 έξηράνθη  ό  χόρτος 
8  και  το  άνθος  έξέπεσεν,  8τό  δε  ρήμα  τοΰ  θεοΰ  ήμών   μένει  εις  τον 
9  αιώνα.  9'Ε7γ'  ορος  ΰψηλόν  άνάβηθι,  ό  εύαγγελιζόμενος  Σειών 
ΰψωσον  τη  ίσχΰι  τήν  φωνήν  σου,  ό  ευαγγελιζόμενος  Ιερουσαλήμ· 
υψώσατε,  μή    φοβεϊσθε·    είπόν   ταις   πόλεσιν  Ιούδα   Ίδου    ό  θεός 

ίο  υμών.    10ίδοΰ  κύριος  Κύριος  μετά  Ισχύος  έρχεται,  και  ό  βραχίων  μετά 
κυρίας·  ιδού  ό  μισθός  αύτοΰ  μετ  αύτοΰ,  και  τό  έργον  εναντίον  αύτοΰ. 

ιι  11  ώς  ποιμήν  ποιμανει  τό  ποίμνιον  αύτοΰ,  και  τω  βραχίονι  αύτοΰ  συν- 
ΐ2  άξει  αρνας,  και  έν  γαστρ\  εχούσας  παρακαλέσει.  12Ύίς  έμέτρη- 

6  καταλειπωσιν  ΑΟ*Υ  +  ουδέν  Α   \   θεός]  ο  «  Ν*  (ο  θ}  Η***η*4Α)  ΝΑί^Γ 
7  σου]  +  θ'  ·*·  οιτινες  εξελευσονται  εκ  σου  (|)ηι£  |  ως  Β*  (ων  Β3ΐ))  |  γεννήσεις] 
εγεννησας  ̂ Α(<)  |  ποιησωσινΤ  8  Ησαΐα]  προς  Ησαΐας  Κ^ΑφΓ  |  λθ7θϊ] 
ρΓ  ο  ΚΑ(^Γ  |  γενεσθω]  γενηθητω  Χ  |  οπί  μου  Κ*  (Ιιαο  Κε1>)  Χι,  1  λαο$ 
Κ*  (τον  λαον  ϋ.°-Ά·  ε·11)  |  ο  θεος]  ϊΓς  Α         2  ιερά  Κ*  Κ0·15)  |  ΙερουλαΙμημ  · 
Κ*  (-σαλημ  ̂ °·Ε·  ε·13)  |  λελυται]  +  γαρ  3  ποιείτε]  +  δια  της  άβατου  <^)ιη£ 
4  πασα]  παρα  Ν*  (πασα  ̂ ε·α·  ε·15)  |  βουνοι  ϊηαερ  ̂ *  (βουνοις  Κ?)  |  οπί  πάντα 
Α  |  πεδία  (-αν  ̂ *)]  οδούς  λιας  Κ0·».  ε1>  Α  (ο.  λεια$)  Γ)*  πεδία :  α'σ'  εις  πεδίον 
θ'  ομ.  τοις  ο'  0™%  7  εξεπεσεν]  +  σ'θ'  *  οτι  πνεύμα  κυ  επνευσεν  εις  αντο 
αληθώς  χόρτος  ο  λαος  εξηρανθη  χόρτος  εξέπεσε  το  άνθος  0™%  8  οηι 
ημων  Γ)  9  Σιων  Β^Αί^Γ  |  τη  ισχυι]  +  σον      ρΓ  εν  ̂   |  υμων]  ημών 
Κ6·8·  εΐ3(2  10  οπί  ιδου  Ν*  (ηαΐ)  Ν0·5)  |  οιη  κς  2°  Κ*  (Ιιαΐ)  ̂ ·5)  Α(,)Γ  | 
βραχιων]  +  αυτού  Κ0·3-  (ηΐΓ3  Γ3.$)  Α  +  οι  γ'  %·  αντου  (£"ιΒ  11  ποιμανει] 
ποιμανη  Γ  |  αρνας]  +  θ'σ'  '%·  εν  τω  κολπω  αυτού  βαστασει  ̂ Γη^  |  εν]  γ>ΐ  τας  ̂ ·Ά 
(ροβίβα  ταπ)  ;  -γαστι  Κ*  (-τρι  ̂1''·'»·,>?)  |  παρακαλέσει]  λεσι  $ιιρ  Γα$  ̂ί1  <ν'ι1)  (-σει 
^)         12  τις  ι°]  τι  Ν*  (τα  Ν"*·") 
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χι,  13 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  σεν  τγι  χειρί  το  ύδωρ,  και  τον  ούρανον  σπιθαμή,  και  πάσαν  την  γήν 
δρακί;  τις  εστησεν  τα  ορη  σταθμω  και  τάς  νάπας  ζυγω  ;  τ3τίς  εγνω  13 
νουν  Κυρίου,  κα\  τις  αυτοί)  σύμβουΧος  έγένετο,  6ς  συμβιβα  αυτόν  ; 

14ή  προς  τίνα  συνεβουΧεύσατο  κα\  συνεβίβασεν  αυτόν  ;  ή  τις  εδειζεν  14 
αυτώ  κρίσιν;  ή  όδόν  συνέσεως  τις  εδειξεν  αυτω;  15  εί  πάντα  τά  εθνη  15 
ως  σταγών  άπο  κάδου  και  ως  ροπή  ζυγού  έΧογίσθησαν,  ως  σίεΧος 

Χογισθήσονται ;  16  ό  δε  Αίβανος  ούχ  ικανός  είς  καΰσιν,  και  πάντα  τά  ι6 
τετράποδα  ούχ  ικανά,  εις  όΧοκάρπωσιν,  17  και  πάντα  τά  εθνη  ως  ουδέν  ιγ 
είσι  και  €ΐ$·  ούθέν  έΧογίσθησαν.     ιΒτίνι  ωμοιώσατε  Κυριον,  και  τι'νι  ι3 
όμοιωματι  ωμοιώσατε  αυτόν;  19 μη  εικόνα  εποίησεν  τέκτων,  η  χρυσό-  19 
χόος  χωνεύσας  χρυσίον  περιεχρύσωσεν  αυτόν;  ομοίωμα  κατεσκεύασεν 

αυτόν;  20  ξύΧον  γάρ  ασηπτον  έκΧέγεται  τέκτων,  και  σοφώς  ζητήσει  2ο 
πώς  στήσει  αυτού  εϊκόνα  και  Ινα  μη  σαΧεύηται.     21  ου  γνώσεσθε ;  ουκ  2ΐ 
άκούσεσθε  ;  ουκ  άνηγγέΧη  εξ  αρχής  ύμϊν ;  ουκ  εγνωτε  τά  θεμεΧια  της 

γης;  22ό  κατέχων  τον  γύρον  της  γης,  και  οί  ενοικούντες  εν  αυτή  ώς  22 
ακρίδες,  ό  στήσας  ώς  καμάραν  τον  ούρανον  και  διατείνας  ώς  σκηνήν 

κατοικεϊν,  23 ό  διδούς  άρχοντας  ώς  ουδέν  αρχειν,  την  δε  γήν  ώς  ουδέν  23 
εποίησεν.      24 ου  γάρ  μη   φυτεύσωσιν  ουδέ  μή  σπείρωσιν,  ουδέ  μη  24 
ριζωθή  εις  τήν  γήν  ή  ρίζα  αυτών  επνευσεν  έπ'  αυτούς  και  έξηράν- 
θησαν,  και  καταιγΧς  ώς  φρύγανα  Χήμψεται  αυτούς.     25νύν  ουν  τίνι  25 
με  ωμοιώσατε,  και  ύψωθήσομαι;   είπεν  ό  άγιος.    26 αν αβΧέψατε  εις  26 
ϋψος  τους  οφθαλμούς  υμών  και  'ίδετε'  τις  κατέδειξεν  πάντα  ταύτα; 
ό    έκφέρων    κατ     αριθμόν   τον    κόσμον    αύτού,    πάντας    έπ'  όνό- 

ΝΑζ)Γ       12  χειρι]  +  οι  γ'  ̂  αυτού  |  οπι  δρακι  \\ί  νϊά  Γ  |  εστηκεν  Γ       13  σύμ- 
βουλο* αυτού  Α(^Γ  |  συμβιβα]  συμβιβάσει  Κ0·3  {-βασι  5βά  ηΐΓδ  ΓΣΐδ  σι)  Α^IΤ1&Γ 

14  συνησεως  Γ  |  αυτω  2°]  +  η  τ«  προεδωκεν  αυτω  και  ανταποδοθησεται  (-δωθ. 
Α)  αυτω  Κ*  (ίπορτοί)  ̂ α·ι>  61  Ρ°5ί63)  Α  15  ωσταγων  Β*  (ως  στ.  Β3*3)  |  κάδοι;] 
αδ  δΐιρ  Γ3.5  Α3  }  ω*  3°]  ΡΓ  καί  ̂ Α(^)Γ  |  ως  σίελος]  ως  σιελον  Α*  ωσι  ελαιον 
(ι  ελαι  δΐιρ  Γ3.<?)  Α3  νί<1  16  εις  2°]  5  δαρ  ΓΣΐδ  Α3  |  ολοκαρπωσιν]  ολοκαυτωσιν 
(ολοκαρπ.  (£>)  17  εισιν  £<Α(<)Γ  |  ουθεν]  ουδέν        |  ελογισθησαν]  +  οι 
γ'  %  αυτω  Ο11^  18  ωμοιώσατε  ι°]  ομοιώσατε  Ν0·3  (ωμ.  ροδίεα  νεδίίΐ)  | 
ωμοιωματι  Κ*  ά·Ά  (ομ.  Ν0·3·  ε·1*)  Α  |  ωμοιώσατε  2°]  ομοιώσατε  Κε·3·  ε1  <νί£ΐ>  (ωμ. 
τενοο  Κά·3)  19  ομοίωμα]  ρΐ  η  Κ0·3  (ροδίεα  Γαδ)  20  ζητήσει]  ξ-ητει 
Κε  ΐ5  (ροδίεα  Γβδίίϋ  -τησει)  Αζ)*  (-τησει  (£>)  Γ  |  στηση  ̂   |  αυτού]  αυτο  Κ 
21  ϊη  εγνωτε  ίοΓί  Γαδ  αΐϊς  Β3ΐ)  22  ωσκηνην  Α  (δίο)  23  ως  ι°]  βι$ 
£\Α(^)  24  φυτεύσωσιν]  σπείρωσιν  ̂   (σπιρ.)  ̂ Γ  σπειρονσιν  Α  \  σπείρω- 

σιν] φυτεύσωσιν  Ν(^)Γ  φυτευσουσιν  Α  \  επνευσεν]  ν  ευ  δυρ  ταδ  ̂ ?V1ι1  |  φρυγανον 
^*  (-να  ̂<:·15)  |  λημψεται  (-ταις  &*)]  αναλημψεται  Ν^Αί^  (αναληψ.)  Γ  α' 
α[ν]ε...  (δίο  ιιΐ  νίά)  θ'σ'  ομ.  τοις  ο'  (^""ε  25  ομοιώσατε  Κ  |  υψωθησομαι] 
θ'σ'  ισωθησομαι  α'  εξισωθησομαι  ̂ πι2  26  υ^ο?]  ρΐ"  το  Α  |  κατεδει^] 
κατεδιωξεν  φ*  (δβι^.  |  ταύτα  πάντα  Κ  |  κατ]  κατα  ̂ Α^Γ  |  αι;του]  αι^-ω^ 
Κ*  (-του  Χε·3·       |  παί'ταϊ]  τταντα  Α 
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ΗΣΑΙΑΣ 

χιι  7 

ματι   καλέσει   από   πολλής   δόξης,   και  εν   κράτα  ισχύος  ουδέν  σε  Β 

27  ελαθεν.  27 Μη  γαρ  εΐπης,  Ιακώβ,  και  τί  ελάλησας,  Ισραήλ 
1 Άπεκρύβη   η  οδός  μου  από  του   θεού,   και  ό  θεός  μου  την  κρίσιν 

28  άφείλεν  και  άπιστη;  28 και  νυν  ουκ  εγνως ;  εί  μή  ήκουσας;  θεός 
αιώνιος,  ό  θεός  ό  κατασκευάσας  τα  άκρα  της  γης,  ου  πεινάσει  ούδε 

29  κοπιάσει,  ούδε  εστίν  εξεύρεσις  της  φρονησεως  αύτοΰ,  *9διδους  τοις 
3ο  πεινώσιν  Ισχύν  και  τοϊς  μή  όδυνωμενοις  Χύπην.     30 πεινάσουσιν  γαρ 

νεώτεροι,  και  κοπιάσουσιν  νεανίσκοι,  και  εκλεκτοί  άνίσχυες  έσονται· 
3ΐ  31  οι  δε  υπομένοντες  τον  θεόν  άλλάξουσιν  ισχύν,  πτεροφυήσουσιν  ώς 

αετοί,  δραμοΰνται  κα\  ου  κοπιάσουσιν,  βαδιούνται  και  ου  πεινάσουσιν. 

ΧΙΛ   ι        τ*Έγκαινίζεσθε  προς  με,  νήσοι,  οί  γαρ  άρχοντες  άλλάξουσιν  ίσχύν 
εγγισάτωσαν  και  ΧαΧησάτωσαν   άμα,  τότε  κρίσιν  άναγγεΐΧάτωσαν. 

2  2  τις  εξήγειρεν  από  άνατοΧών  δικαιοσυνην,  εκάΧεσεν  αυτήν  κατά  πόδας 
αύτού,  καϊ  πορευσεται;  δώσει  εναντίον  εθνών,  κα\  βασιλείς  εκστήσει· 
και  δώσει  εις  γήν  τάς  μαχαίρας  αυτών,  και  ώς  φρύγανα  εξωσμενα  τα 

3  τόξα  αυτών  3  και  διώξεται  αυτούς,  διεΧεύσεται  εν  ειρήνη  ή  όδός  των 
4  ποδών  αύτοΰ.  Ατίς  ενήργησεν  και  εποίησεν  ταύτα;  εκάΧεσεν  αύτήν  ό 
καΧών  αύτήν  άπό  γενεών  άρχής·  εγώ  θεός  πρώτος,  και       τά  επερ- 

5  χόμενα  εγώ  είμι.    5ε'ίδοσαν  εθνη  και  εφοβήθησαν,  τά  ακρα  τής  γής 
6  ήγγισαν  και  ήΧθον  άμα,  6  κρίνων  έκαστος  τω  πλησίον  βοηθήσαι  και 
η  τω  αδελφω,  και  ερεϊ  Ί"\σχυσεν  άνήρ  τεκτων,  και  χαλκβΰί  τύπτων 
σφυρη,  άμα  εΧαύνων  ποτέ  μεν  ερεϊ  ΣύμβΧημα  καΧόν  εστίν,  ίσχύρωσεν 

26  πολλής]  πάσης  Κ*  (πολλ.  Χε1ϊ)  ρΓ  της  Α  27  μη  γαρ  ειπης]  ΗΑ(±Γ 
σ'  διατι  λέγεις  <^)ηι£  |  απεστην  &  28  ουκ]  ουκετι  ̂ *  ε·α  <νί(1)  (ουκ 

|  εγνως  ει]  γνώσει  γνώσει  ει  Κ0·3· ν[ά  εγνως  ει  Χ0·15  (ροδίεα  τενοο 
γνώσει)  \  ο  θεοί]  οηι  ο  Α  |  πεινάσει]  πιναση  Κ* 1x1  (-σι  *εοιηπι  -σει  ̂ -^)  +  ονδε 
διψησι  Ν*  (-σει  ροδίεα  ίιηρίΌΐ)  29  πινουσιν  (δίε)  ()* 
(πειν.  0*)  30  ανισχνες  έσονται]  α'  σκανδαλισθησονται  θ'σ'  ασθενησονσιν 

XII  1  ενκαινιζεσθε  ̂   |  με]  μ  δαρ  ταδ  Α1  |  αλλαξονσιν]  αλαλαξονσιν 
Κ  \  κρίσιν]  κρίσεις  Α  (σ  ι°  δΐιρ  Γ3.δ  Α1)  |  αναγγειλατωσαν]  +  αμα  τοτε  κρίσιν 
αναγγειλατωσαν  0*  (ίπιρΓοβ  (^εοΓΓ)         2  απο]  απ  Γ  |  οηι  και  ι°  Α  ρΓ  οβεΐ 

|  εναντίον]  θ'  κατα  πρόσωπον  αυτόν  σ'  έμπροσθεν  αντου  ΟΥ^Ζ  |  βις  γην]  οι 
γ'  ως  χουν  Ο"1^  |  εξωσμενα]  θ'  εξωθουμενα  Οπ1£  3  διελενσεται]  ρΓ  και  ̂ Α(^ 
αντου]  +  θ'       ονχ  ηξει  (,)"1^  4  αυτήν  απο  γενεών]  θ'  τας  γενεάς 
εξ  (^"^  |  αρχής]  αρχεων  Κ*  (-χαιων  Κ0·13)  5  ιδοσαν  Γ  |  γης]  +  θ'  *- 
εξεστησαν  (,)"'£  |  η\θον  (-θοσαν  ΧΑί^Γ)]  α'  ηκασιν  ̂ Iηκ  6  κρίνων... 
ερεϊ]  α'  ανηρ  σνν  ετερω  αντον  βοηθησουσιν  κ  τω  αδελφω  αντου  ειπεν  (0ηι£  ( 
το  πλησίον  Γ*  [  και  τω  αδελφω  βοηθησαι  ΚΑ(^Γ  7  ισχνσν  (-σεν 
^3  ε· €)  |  ανηρ]  ρ  δυρ  Γ&δ  £<ι  |  ΐηεερ  χαλκεο  \  σφνρη  (-ρα  Κ*  Ο*  -ρη 
^•^ό*)  |  αμα  οπι  Α*ν'ά  (σφνρη\  αμα  ελαννων  ΐη  ητΐ£  εί  δΐιρ  Γαδ  ΑΛ)  |  ποτε] 
τοτε  Α  |  συμβλημα  καλόν  εστίν]  α'θ'  τη  κολλη  αγαθόν  εστίν  σ'  εις  κολλησιν 
εστίν  (δίο)  (^Ιηίί  |  ισχνρωσαν  ΚΑ(^ 
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χ  υ  8 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  αυτά  εν  ηΧοις'  θήσουσιν  αυτά  και  ου  κινηθήσονται.  8Συ  δε,  8 
ΊσραήΧ,  παις  μου  Ιακώβ  ον  εξεΧεξάμην,  σπέρμα  Αβραάμ  ον  ήγά- 

πησα·    9  ου  άντεΧαβόμην  α7τ'  άκρων  της  γης,  και  εκ  των   σκοπιών  $ 
αυτής  εκάΧεσά  σε  και  είπά  σοι  Ώα'ις  μου  εί,  εξεΧεξάμην  σε  και  ουκ 
εγκατεΧιπόν  σε·  10 μη  φοβοΰ,  μετά  σου  γαρ  είμΐ'  μή  πΧανώ,  εγώ  γαρ  ίο 
ειμι  ό  θεός  σου  ό  ενισχύσας  σε,  και  (βοήθησα  σοι  και  ήσφαΧισάμην  σε 

ττ}  δεξιά  τη  δίκαια  μου.     11  ιδού  αίσχυνθήσονται  και  εντραπήσονται  ιι 
ττάντεί  οί  αντικείμενοι  σοι,  έσονται  γάρ  ώς  ουκ  οντες,  και  άποΧοΰνται 

πάντες  οι  αντίδικοι  σου.     12 ζητήσεις  αυτούς,  και  ού  μή  εύρης  τους  ιζ 
ανθρώπους  οι  παροινήσουσιν  εις  σε·  έσονται  γάρ  ώς  ουκ  οντες,  και 
ουκ  έσονται  οί  άντιποΧεμοΰντες  σε.     136τι  εγώ  ό  θεός  σου  ό  κρατών  13 
της  δεξιάς  σου,  6  Χεγων  σοι  Μη  φοβοΰ,  14Ίακώβ,  όΧιγοστός  ΊσραήΧ·  14 
εγώ   εβοήθησά   σοι,   Χεγει  ό   θεος  ό  Χυτρούμενος  ΊσραήΧ.     1$ίδού  15 
εποίησά  σε  ώς  τροχούς  αμάξης  άΧοώντας  καινούς  πριστηροειδεις,  και 

άΧοήσεις   ορη   και  Χεπτυνεις  βουνους,  και  ώς  χνοΰν  θήσεις,   16 και  ι6 
Χικμήσεις'  και  άνεμος  Χήμψεται  αυτούς,  και  καταιγϊς  διασπερεϊ  αυτούς, 
σύ   δε   εύφρανθήση  εν  τοϊς  άγίοις  ΊσραήΧ,  17 και  άγαΧΧιάσονται  οι  χη 
πτωχοί  και  οι  ενδεείς,    ζητήσουσιν  γάρ  ύδωρ  και  ουκ  εσται,  ή  γΧώσσα 
αυτών  άπο  της  δίψης  εξηράνθη'  εγώ  Κύριος  ό  θεός,  επακούσομαι  ό 
θεος  ΊσραήΧ  και  ουκ  εγκαταλείψω  αυτούς,  ι8αλλά  ανοίξω  επ\  τών  ι8 
ορέων  ποταμούς  και  εν  μεσω  πεδίων  πηγάς,  ποιήσω  τήν  ερημον  εις 

ΚΑ(ΪΓ       7  [κα]λον  εστίν... θησ.]  ρΓ  οθ€ΐθ5  Β3  (ηοη  ίη$ί  ΒΗ)  |  κινθησονται  Κ*  (κινηθ. 
£\ε·3)  9  άκρων]  ακρω  Κ*  (-ρων  Κε·3)  άκρου     |  ει]  +  σι»  Γ  )  ενκατελιπον 
£<(2*νκΐ  ζ^κατεΧειπον  Α(^3Γ  10  οιη  ειμι  ι°  Κ  ει\  μη  Γ  |  οπι  σου  2°  Κ  |  ο 
ενισχυσαί\  ενίσχυσα  ̂   ρΓ  και  εν\  σοι  δοξασθησομαι\  και  εγω  ειπα  κενως\ 
εκοιτιασα  εις  ματαια\  μη  πλανώ  εγω  γαρ\  ειμι  [ο]  θεος  σου  Γ  11  εσχυν- 
θησομαι        (αίσχυνθήσονται  Κ0·15  -σονται  ΓογΙ  ίαηι  &ε·3)  12  ζήτησης  (^* 
{-σεις  ζ)3)  13  ο  θεος]  ρΓ  οι  γ'  *  κϊ  0™Β  |  οπι  σου  ι°  Κ*  (ηαϋ  Νε1>)  ΑΓ  | 
οπι  σοι  ι°  Γ  |  φοβου]  +  οι  γ'  ·*   εγω  εβοηθησα  σοι  μη  φόβου  σκωληξ  (^"δ 
14  ολιγοστος  (ολιοστ.  Β*  ολιγ.  Β3ΐ3)]  +  ει  Γ  |  Ισραήλ  ι°]  ρΓ  ι  Ν*  {ει  Κε·3)  ρο^Ιία 
Γ3.8  |  λι/τροι;μ.είΌ5]  λυτρωσαμενος  (^  +  σε  ΚΑ(^)Γ  |  Ισραήλ  2°]  ρΓ  οι  γ'-*· 
15  σε]  σοι  Γ  |  οπι  αλοωντας  Ο.*  (ηαϋ  Κε·3)  |  π  ριστημοε  ιδείς  (πριστηρυιδις  [η  δΐιρ 
ταδ]  -δευ  ̂ ε  ΐ3)]  ττριστοειδεις  Α  |  χνουν]  χουν  ΑΓ  16  λικμησεις  (λιχμ. 
Κ*  λικμ..  ί*0·3^·)... αυτού*  (ι°)]  θ'σ'  ομοίως  τοις  ο  λικμησεις  αυτούς  κ  άνεμος 
ληψεται  αυτούς  α'  λ.  αυτούς  κ  άνεμος  αρει  αυτούς  0™%  |  ληψεται  ̂   |  καταιγ'*] 
α'  λαιλαψ  ̂ Π18  |  οπι  αυτούς  ι°  |  ευφρανθηση... Ισραήλ]  θ'σ'  αγαλλίαση  εν 
κώ  (οι  γ'  '%  εν  πιπί)  κ  εν  τω  αγιω  Ιηλ  ̂ Π1&  17  και  αγαλλιασονται  {αγα- 
λιασ.  &)]  α'θ'  καύχηση  σ'  ετταινεσθηση  (<)ηι£  |  οι  πτωχοί... ου  κ  εσται]  θ'  οι  τττ. 
κ  οι  ενδ.  ζητουντες  υδωρ  και  ουκ  εστί  α'σ'  οι  πένητες  κ  οι  τττωχ  η  ζητουσιν  υδωρ 
κ  ουκ  εστίν  ̂ Γηε  |  η  γλωσσά]  ρΓ  και  Ν*  (ΐπιρΓοΙ)  ̂ ε·5)  |  εξηρανθη]  εξηραν- 
θησεται  Κ*  (ε  ίπιρίΌΟ  ίΌη  «  ροδίβα^  |  €7τακοι;σο/χαι]  ρΓ  εγω  ̂ ^Α^Γ  |  θεος  2°] 
άγιος  ̂   |  ενκαταλιψω  ί< 
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19  ελτ;  νιάτων  και  την  διψώσαν  γην  εν  υδραγωγούς,  Ί9θήσω  εις  την  ανυ-  Β 
?.ο  δρον  γην  κεδρον  και  πύξον,  μνρσίνην  και  κυπάρισσον  και  λεύκην  ̂ ϊνα 

ΐδωσιν  και  γνώσιν  και  εννοηθώσιν  κα\  επιστώνται  άμα  οτι  χειρ  Κυρίον 

2ΐ  εποίησεν  ταύτα,  και  ό  άγιος  του  Ισραήλ  κατεδειξεν.  21  Εγγίζει 
η  κρίσις  ύμών,  λέγει  Κύριος  6  θεός·  ήγγισαν  αι  βουλαι  ύμών,  λέγει  ό 

?2  βασιλεύς  Ιακώβ.    22  εγγισάτωσαν  και  άναγγειλάτωσαν  νμϊν  ά  σνμ- 
βήσεται,  η  τά  πρότερον  τίνα  ην  ε'ίπατε,  και  επιστήσομεν  τον  νουν, 

23  κα\  γνωσομεθα  τί  τα  έσχατα,  και  τα  επερχόμενα  εϊπατε  ήμίν  ̂ αναγ- 

γείλατε ημιν  τα.  επερχόμενα  έπ'  εσχάτου,  κα\  γνωσόμεθα  οτι  θεοί 
εστε.    ευ  ποιήσατε  και  κακώσατε,  και  θαυμασόμεθα,  και  οψόμεθα  αμα· 

24  24οτί  πόθεν  εστε  ύμεις  και  πόθεν  η  εργασία  υμών;  εκ  γής'  βδελυγμα 
25  έξελέξαντο  ϋμάς.  2ζεγώ  δε  ήγειρα  τον  άπο  βορρά  και  τον  άφ'  ηλίου 

ανατολών,  κληθησονται  τω  ονόματι  μου'  ερχεσθωσαν  άρχοντες,  και 
ώς  πηλός  κεραμεως  και  ώς  κεραμεύς  καταπατών  τον  πηλόν,  ούτως 

■ζ6  καταπατηθήσεσθε.  26τίς  γαρ  άναγγελει  τά  εξ  αρχής,  Ίνα  γνώμεν, 
και  τά  έμπροσθεν,  κα\  ερούμεν  οτι  αληθή  εστίν ;  ουκ  εστίν  6  π ρολεγων , 

27  ονδε  ό  άκουων  υμών  τούς  λόγους.     27  αρχήν  Ίειών  δώσω,  κα\  Ίερου- 
28  σαλημ  παρακαλέσω.  28άπ6  γάρ  τών  εθνών  Ιδού  ουδείς,  και  άπο  τών 

εΙδώλων  αυτών  ουκ  ην  ό  άναγγελλων  και  εάν  ερωτήσω  αυτούς  πόθεν 

29  εστε,  ου  μη  άποκριθώσίν  μοι.  29  εισιν  γάρ  οι  ποιούντες  υμάς,  και 
μάτην  οι  πλανώντες  υμάς. 

Χ1.1Ι   ι        ̂ Ιακώβ  6  παις  μου,  άντιλημψομαι  αυτού-  Ισραήλ  ό  εκλεκτός  μου, 

18  οπι  υδάτων  Ν0·*5  (ροδίεα  Γ651ΪΙ)  Α  ζ)  (ηαο  οι  γ'  %■  νδ.  ̂ π,&)  |  γην]την  Κ  ΝΑζ)Γ 
19  ει?  την  αννδρον . . .λευκην]  θ'       εν  τη  άραβα  βραθυ  (α'  ελατην)  θαδδαρ  κ 
θαασσονρ  αμα  σ'  εν  τη  αβατω  κυπάρισσο  πτελαιαν  και  πυξον  (^)ιη£  |  κέδρων 

(κεδρον  ̂ ·Ά>       \  μυρσινην]  ρΓ  και  Ν^Αί^  20  ιδωσιν]  ειδοσιν  Γ  | 
εττιστωνται]  επισπωνται  Α  |  ταύτα]  ρΓ  πάντα  +  πάντα  Α(,)  |  του  Ισραήλ 
(στρα\ης  (δΐε)  £ν*  Ισρ.  Κ0·5)]  οπι  του  Γ  |  κατεδειξεν]  κατεδιωξεν  ̂ *  (κατεδειξ.  ̂ Η) 
22  οπι  και  άναγγειλάτωσαν  ς\*  (ηαο  Κ^Μνίά),^  |  νμιν~\  οι  γ'  ημιν  (^"Ηί  I 
πρότερα  ̂ Α(^Γ  σ'  τα  πρώτα  θ'  τα  αρχαία  (^)ιηε  |  επιστήσατε  (-σομεν 

|   γνωσωμεθα  Γ*  23  οπι  ημιν  Ν^Αζ)*  (ηαΒ  ζ)11^)    |  οπι 
επερχόμενα  Γ  |  κακωσετε       |  οπι  και  οψόμεθα  αμα  Α  |  αιμα  (^*  (αμα 
25  οπι  δε  Α  |  αφ]  απ  Α(,)  |  κληθησονται]  κλησονται  Α  +  γαρ  Γ  \  κεραμεους 
Ν*  (-μευς  Ν0·5  (™'>)  |  καταπατηθησεται  Ν*  (-θησεσθαι  Κε  ■»·  ε·*>)  26  ουδε] 
ουδ  Α^  |  ο  ακουων]  οπι  ο  Α  |  τους  λογούς  υμων  £\ς1>Α(2  27  Σιων 
Β^Αί^Γ  |  Ιελημ  Ν  |  παρακαλέσω]  +  εις  οδον  Β^^Γ  +  ερ  οδω  Α  28  ου- 

δείς] ουθεις  ς\Α(£  |  ατων  Κ*  (αυτ.  ̂ νίχαηίβο)  |  €ρωΤησω]  βπερωτησω  <3Π1£ 
29  εισιρ  γαρ...  υμας  (2°)]  θ'  ιδου  πάντες  αυτοί  άδικοι  ουδβν  τα  εργα  αυτών 
άνεμος  κ  κενόν  το  χωνευμα  αυτών  [σ'  ?]...αοικοι  (πιο)  και  ματάιοτης  οι  πλασ- 
σο\τες  υμας  <^ιη5?  Χί,ΙΙ  1  Ιακώβ... μου  (3°)]  θ'  ιδου  ο  παις  μου  αντι- 
ληψεται  αυτού  ο  εκλεκτός  μου  ον  ευδοκησεν  η  ψνχη  μου  |  αντιληψομαι 
0*  |  Ισραήλ]  ρτ  _      αάηοΐ  εν  τω  εβραικω  ουτε  το  Ιακώβ  όνομα  ουτε  το  Ιηλ 
φέρεται  : 
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Β  προσεδεξατο  αυτόν  ή  ψυχή  μον  έδωκα  το  πνεύμά  μου  επ'  αυτόν, 
κρίσιν  τοΊς  εθνεσιν  ΐ£όίσ€ΐ;  2ού  κεκράξεται  ούδε  άνήσ€ΐ,  ούδε  άκον-  2 
σβήνεται  εξω  ή  φωνή  αύτού.    3κάλαμον  τεθλασμενον  ού  συντρίψει,  3 
και  λίνον  καπνιζόμενον  ου  σβεσει,  αλλά  βι$·  άλήθίίαν  έξοίσει  κρίσιν 
Αάναλάμψει  και  ου  θρανσθήσεται,  εως  αν  θη  επι  της  γής  κρίσιν  και  4 
επι  τω  ονόματι  αυτού  έθνη  ελπιούσιν.    5  ούτως  λέγει  Κύριος  ό  θεος  ό  5 
ποιήσας  τον  ουρανον  και  πήξας  αυτόν,  6  στερεώσας  την  γήν  και  τα  εν 

αυτί},  και  διδούς  πνοή  ν  τω  λαω  τω  έπ'  αυτής  και  πνεύμα  τοις  πατονσιν 
αυτήν.    6  εγώ  Κύριος  ό  θεος  εκάλεσά  σε  εν  δικαιοσύνη,  και  κρατήσω  6 
της  χειρός  σου  και  ενισχύσω  σε,  και  εδωκά  σε  εις  διαθήκην  γένους, 
7άνοϊξαι  οφθαλμούς  τυφλών,  εξαγαγεϊν  εκ  δεσμών  δεδεμενονς  και  η 
εξ  οϊκου  φυλακής  καθήμενους  εν  σκότει.    Βεγώ  Κύριος  6  θεός,  τοϋτό  8 
μού  εστίν  το  όνομα,  τήν  δόζαν  μου  ετερω  ού  δώσω,  ούδε  τάς  άρετάς 

μου  τοις  γλνπτοϊς.   9τά  απ'  αρχής  Ιδού  ηκασιν,  και  καινά  ά  εγώ  άναγ-  $ 
γελλω,  και  προ  του  άναγγεΐλαι  εδηλώθη  ύμίν.  10Ύμνήσατε  τώ  ίο 
κυρίω  ύμνον  καινόν  ή  αρχή  αύτού,  δοξάζετε  το  όνομα  αύτού  απ'  άκρον 
τής  γης,  οί  καταβαίνοντες  εις  τήν  θάλασσαν  και  πλέοντες  αυτήν,  αϊ 

νήσοι  και  οί  κατοικούντες  αύτάς.     11  εύφράνθητι,  έρημος  και  αι  κώμαι  ιι 
αύτής,  επαύλεις  και  οι  κατοικοΰντες  Κηδάρ.    εύφρανθήσονται  οι  κατοι- 

κούντες  πετραν,  απ'  άκρον  τών   ορέων  βοήσουσιν  12 δώσονσιν  τω  ΐ2 
θεώ  δόξαν,  τάς  άρετάς  αύτού  εν  ταΊς  νήσοις  άναγγελούσιν.     13Κύριος  13 
ό  θεός  τών  δυνάμεων  εζελεύσεται  και  συντρίψει  πόλεμον,  επεγερεΊ. 

ΝΑί^Γ       2  κεκραξεται]  κραϊ-εται  Α  3  τεθλασμενον]  συντεθλ.  Α  |  καπνιζόμενον] 
α'σ'θ'  αμανρον  |  αλλα]  αλλ  Γ  |  κριιν  Κ*  (κρισ.  Κ?)  4  α^αλαμ^ει]  ρΓ 
και  Γ  |  και  ου]  καγου  (δϊο)  Κ*  |  θραυσθησεται  (θραυθ.  Β*  θραυσθ.  Β36)]  σβε- 
σθησεται  Κ*  (θραυσθ.  Νε·3)  \  οπι  γης  Β*  (Π3.1)  Β35)  |  οιη  επι  ι°  5  πηξας 
αυτόν  δΐιρ  Γ&δ  ρΐ  ΙίίΙ  Α3?  (δΟΓ  την  γην  και  τα  εν  αυτη  Α*ίθΓΐ)  |  διδουϊ]  δονς 
Α  |  πατουσν  Κ*  (-σιν  Κε)  6  εκαλεσα  σε]  α  2°,  σ  2°  δΐιρ  Γ&δ  (2?ν'ύ 
ο  κα\εσα$  σε  Γ  |  οπι  και  3°  ̂ (^Γ  |  εις]  ρΓ  βυ  δικαιοσυνην  Ν*  (ΐπιρΓΟΟ  ίνε·&·  ε·13) 
|  γενους]  +  εις  φως  εθνών  Β3*5      ̂ -^Αί^Γ  +  μου  εις  φ.  εθν.  Ν*  7  τυφλών] 
τυφλ  δαρ  ταδ  6  νεί  η  ΙίίΙ  Ν3·13  8  το  όνομα]  οιώ  το  (ηαΰ  (^ε) 
9  και  καιν  α... αναγγέλλω]  α'  κ  καινας  εγω  αναγγ.  σ'  καινά  δε  απαγγ.  θ'  κ 
καινά  ιδου  εγω  απαγγ.  (^"^  |  οπι  α  Α  |  εγω]  +  ποιώ  Ν*  (ΐτηρίΌΟ  ιιΐ  νΗ 
^ε1)  δβά  ροδίβα  τενοε)  ]  αναγγελω   ΝΑ(^)  |  αναγγειλαι]  ανατειλαι  Α^  (σ' 
δΐιρεΓδΟΓ)  οι  ο'  αναγγειλαι  θ'  βλάστησε  α'  αναφυηναι  0*η%  |  υμιν]  ημιν 
10 — 11  ιηιιΐΐΐα  ίη  Γ  10  υμνήσατε... το  όνομα  αυ[του]]  ρΓ  οοείοδ  Β3  (ηοη 
ίηδί  Β13)  |  κυριω]  θώ  ς\*  {κω  ϋ.0·^)  \  οπι  δοξάζετε  το  όνομα  αυτού  Κ*  (ΙιηΙι 
δοξάζεται  το  ο.  αυτ.  \\°·3)  \  απ]  επ  Α  |  α\ρου  ̂ *  (άκρον  £\ε·*)  |  θάλασσαν]  ν 
δυρ  Γ3.δ  ̂ ?ν^^1  |  και  2°]  α  δΐιρ  ταδ  ̂ ?ν^^1  |  κατοικουντες]  κα  δνιρ  ταδ  ̂ ίν^(^ 
11  ευφρανθητι]  α'  αρατωσαν  θ' σ'  επαρατωσαν  ̂ Π1§'  |  67ται/λΐ5  Κ*  (-λβι*  Ϊ<<:·1>) ^  |  απ  άκρου]  επ  άκρων  ΚΑΤ  απ  άκρων  |  βοήσουσιν]  οπι  Α  βοησονται  (^) 
13  επεγειρει        (-γερει  ̂ 3) 
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ΐ4  ζηλον  και  βοησεται  επι  τους  Εχθρούς  αύτού  μετά  Ισχνός.    Ηεσιώπησα,  Β 
μη   και  άει  σιωπησομαι  και  άνέζομαι;   ώς  η  τίκτουσα  (καρτέρησα, 

ΐ5  εκστησω  και  ξηρανώ  άμα.  1ζερημώσω  ορη  και  βουνούς,  και  πάντα 
χόρτον  αυτών  ζηρανώ  κα\  θησω  ποταμούς  είς  νήσους,  κα\  ελη  ζηρανώ. 

ιό  ι6και  αξω  τυφλούς  εν  όδώ  ή  ουκ  έγνωσαν,  κα\  τρίβους  άς  ούκ  ηδεισαν 
πατησαι  ποιήσω  αυτούς·  ποιήσω  αύτο'ις  το  σκότος  εις  ψώς,  κα\  τά 
σκοΧιά  εύθειαν.    ταύτα  τά  ρήματα   ποιήσω    κα\  ούκ  εγκαταλείψω 

ΐ7  αύτούς· 17 αύτοι  δε  άπεστράφησαν  εις  τά  οπίσω,  αϊσχύνθητε  αίσχύνην, 
οι  πεποιθότες  επι  τοις  γλυπτοϊς,  οι  λέγοντες  τοϊς  χωνευτοίς  ΎμεΊς 
εστε  θεοι  ημών. 

*8        18 Οί  κωφοί,  άκούσατ€,  και  οι  τυφΧοί,  άναβλεψατε  ίδεϊν.    19 και  τις 
τυφΧος  αλλ'  η  οι  παίδες  μου,  κα\  κωφοί  αλλ'  η  οι  κυριεύοντας  αύτών  ; 

2ο  και  ετυφλώθησαν   οί   δούλοι  του  θεού.     20εΊδετε  πΧεονάκις,  και  ούκ 
2ΐ  εφυλάξασθε·  ηνοιγμενα  τά  ωτα,  και  ούκ  ηκούσατε.     21Κύριος  6  θεός 
22  εβουλεύσατο  Ίνα  δικαιωθτ)  κα\  μεγαλύνη  α'ίνεσιν.  22 και  είδον,  και 

εγενετο  ό  Χαος  πεπρονομευμενος  και  διηρπασμενος·  η  γάρ  παγις  εν 

τοϊς  ταμείοις  πανταχού,  και  εν  ο'ίκοις  άμα,  οπου  έκρυψαν  αύτούς, 
εγένοντο  εις  προνομην  και  ούκ  ην  εξαιρούμενος  άρπαγμα,  και  ούκ 

23  ην  ό  Χεγων  Άπόδος.    23τίς  εν  ύμ'ιν  6ς  ενωτιεϊται  ταύτα;  εισακούσατε 
24  «$·  τά  επερχόμενα  24οΓγ  εδωκεν  εις  διαρπαγην  Ίακώ/3  και  Ισραήλ, 

τοις  προνομεύουσιν  αύτόν.  ούχι  ό  θεός  ω  ήμάρτοσαν  αύτω,  και 
ούκ  εβούΧοντο  εν  τα7ς  όδοϊς  αύτού  πορεύεσθαι  ούδε  άκουειν  τού  νόμου 

25  αύτού;  25 και  επήγαγεν  έπ'  αύτούς  όργήν  θυμού  αύτού,  και  κατίσχυσεν 

13  βοησεται]  βοησε  δυρ  Γαδ  ρΐ  Ιϊίί  14  εσιωπησα]  +  απ  αιώνος  ΝΑΟΙ' 
^Π18  (δυο  *)  Γ  α'  εσιγησα  απ  αιώνος  θ'σ'  ομοίως  τοις  ο'  (2,η£  |  σιωπησωμαι 

|  εκαρτερησα  ως  η  τικτουσα  (τικουσα  Κ)  £\Α(^)Γ  |  εκστησω]  εκτησω  £\*  (εκστ. 
τ  δυρ  Γίΐδ  15  οιη  ερημώσω... ξηρανω  ι°  ΚΑ(^  (θ'σ'  "*·  ερημώσω 

ο.  κ  β.  κ  πάντα  τον  χορτον  £.  0™%)  Γ  16  τριβους]  ριβονς  δυρ  Γαδ  (^Μνκΐ)  ι 
ας]  ους  ̂ Α(^Γ  |  ηδεισαν]  έγνωσαν  Γ  |  ογπ  αυτούς  ποιήσω  Ν  [  σκοιλια  Κ*  | 
ευθείαν]  ρΓ  εις  ~ΒάΧ)&Α(±Γ  |  ρήματα]  +  τα  Κ  +ο  Α  |  ποιήσω  3°]+*  αντοις 
^Iηε  ]  ουκ\  Β*  ου\κ  Β?  |  εγκαταλείψω)  ε  ι°δΐιρ  Γ3δ  Β?  ενκαταλ.  Κ  17  απε- 
στραφησαν]  απεστρα  δυρ  Γ&δ  (νιά>  (ρΓ  ουκ  υί  νκΐ  Χ*)  |  γλυπτοις]  γλυπτ  δαρ 
ταδ  6  Ιίίί  Αα  |  ημων]  υμων  Κ*  (ημ.  Κ0»·0·15)  19  α\λ  η  βίδ]  ογπ  η  Χ  |  κωφοί] 
ρτ  οι  Ν  |  και  3°]  ρΓ  ίθ']  &  τις  τυφλός  ως  ο  απεσχηκως  ̂ Π1&  |  του  θεου]  υ  ι° 
Γ6δθΓ  ̂ ί1  20  ειδβτε]  είδε  £ϊ*  (-δεται  ϋ.^)  ιδετε  ΒΒΑ  |  ηνοιγμενα]  ηνεωγμενα 
Γ  |  οπι  ουκ  2°  Κ*  (Ηαΐ)  ̂ ε·3)  21  εβουλευσατο]  εβουλετο  ̂   |  μεγαλυνι  Κ* 
(-νη  22  ιδον  ΑΓ  |  ταμιοις  Β*^^*^*Γ  (-μειοις  Β35)  ταμιειοις 
Α(^Ά  |  οίκου]  ρΓ  τοις  ̂ *  (ΐπιρΓοΙ)  ΝεΛ))  Γ  |  615]  οις  Ονίά  |  εξαιρούμενος]  ρΓ  ο 
ΚΑΓ^Γ  23  ως  V*  (ος  Γ"ν,<1»)  |  εισακονσεται  &Α()Γ+της  φωνής  του  πεδος 
(παιδ.  Κ0·15)  αυτού  Ν*  (ϊπιρΓοΙ)  Κε1}  'ίοη)  ροδίεα  τονοο)  24  015]  τις  ΚΑ(}  \ 
ημαρτωσαν  Τ*  (-τοσαν  Γ1!^))  |  του  νομού]  ρτ  της  φωνής  ̂ *  το  όνομα 
(ροδίεα  τ.  φ.  του  νομού  τονοο)  25  κατίσχυσεν  (·σιν  Κ*  -σεν  ̂ ε1))  αυτούς 
πόλεμος]  α'  κ  κραταιωσιν  πολέμου  θ'σ'  κ  κράτος  πολέμου  (^""ε 
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ΧΙΛΙΙ  I ΗΣΑΙΑΣ 

Β  αυτούς  πόλεμος,  και  οι  σνμφλέγοντες  αυτούς  κύκλω,  κα\  ουκ  έγνωσαν 
έκαστος  αυτών  ούδε  εθεντο  επϊ  ψυχήν. 

ιΚαϊ  νυν  οϋτως  λίγα  Κύριος  ό  θεός,  6  ποιήσας  σε  Ίακώ/3,  και  ό  ι  ΧΟΙΙ 
πλάσας  σε  Ισραήλ  Μη  φόβου,  οτι  ελυτρωσάμην  σε'  εκάλεσά  σε  το 
ονομά  σον,  εμος  ει  σύ.    2 κα\  εάν  διαβαίνης  δι  ύδατος,  μετά  σου  ειμι,  2 
καΊ  ποταμο\  ου  σννκλύσουσίν  σε'  και  εάν  διελθης  δια  πυρός,  ου  μη 
κατακαυθής,  φλοξ  ού  κατακαύσει  σε.  3 οτι  εγώ  Κύριος  ό  θεός  σον,  ό  άγιος  3 

Ισραήλ,  ό  σώζων  σε'  εποίησά  σον  αλλαγμα  Α'ίγυπτον  και  Αϊθιοπίαν, 
και  Έ,οήνην  υπέρ  σου.    4αφ>  ου  έντιμος  εγένου  εναντίον  εμού,  εδοξά-  4 
σθης   και  εγώ   σε  ήγάπησα,  και  δώσω  ανθρώπους  ύπερ   σου  και 

άρχοντας  ύπερ  της  κεφαλής  σου.    5 μή  φοβον,  οτι  μετά  σου  εϊμΐ'  άπο  $ 
ανατολών  άξω  το  σπέρμα  σου,  και  άπο  δυσμών  συνάγω  σε.    6ερώ  τώ  6 
βορρά  "Αγε,  και  τω  λιβί  Μη  κώλνε·   αγε  τους  υιούς  μου  άπο  γης 
πόρρωθεν,  και  τάς  θυγατέρας  μον  άπ>  άκρων  της  γης,  7  πάντας  οσοι  η 
επικεκληνται  τω  ονόματι  μον.    εν  γάρ  τη   δόξη  μον  κατεσκεύασα 

αυτόν   και  έπλασα  αυτόν   και  εποίησα  αυτόν,  8 και  εξήγαγον  λαον  8 
τνφλόν,  και  οφθαλμοί  εισιν  ωσαύτως  τνφλοί,  και  κωφοί  τά  ώτα 
έχοντες.     9  πάντα    τά    εθνη   σννήχθησαν   άμα,   και  σνναχθήσονται  9 
άρχοντες  ε£  αυτών '  τις  άναγγελει  ταύτα ;  ή  τά  εξ  αρχής  τις  άναγγελεΐ 
νμίν ;    άγαγετωσαν  τονς  μάρτνρας  αντών   και   δικαιωέ^τωσαν,  και 

άκουσάτωσαν,  και  εϊπάτωσαν  αληθή.     τογενεσθε  μοι  μάρτυρες,  και  ίο 
εγώ  μάρτυς,  λέγει   Κύριος  ό  θεός,   και  ό  πα'ις  ον   έξελεξάμην,  ΐνα 
γνώτε   και   πιστεύσητε   και  σννήτε  οτι  εγώ  εϊμΐ'   έμπροσθεν  μον 
ονκ  εγενετο  άλλος  θεός,  και  μετ   ε  με  ουκ  εσται.     11  εγώ  ό  θεός,  και  ιι 

ΚΑς>Γ       25  αυτούς  2°]  ρΓ  εττ  Κ*  (ϊπψΓοο  Ν^™1)  ροδίβα  Γεδίϊί)  Α  |  και  οι  συμ- 
φλεγοντες  (σννφλ.  Γ)]  θ'  κ  συνεφλογισεν  αυτόν  ̂ Π18'  ΧΚΙΙΙ  1  οηι 
και  2°  ΚΑ<3*  (δνιρβΓδΟΓ  κ  ζ)*)  2  διαβαινης]  αναβαινης  Γ  [  μετα  σου  ειμι] 
εγω  ειμι'  μετα  σου  Ν  |  σννκλνσουσιν  (σννκλουσιν  Β*  σινκλυσ.  Κ*  συνκλ. 
^•β)]  συγκλυσονσιν  Βαί)Α(^3Γ  |  ου  μη  κατακαυθης]  α'  ου  καυσονσι  σε  σ'  ου 
κατακαυ[σουσι  σε]  θ'  ομοίως  τοις  ο'  (<)Ιη£  |  φλοξ]  ρτ  κ  Χ0·3  |  σε  2°]  ε  0.*  (σ 
δνιρβΓδΟΓ  (^3)  3  σου  ι°]  ϊηοερ  σοι  Ν*  (σου  Ν1)  |  αλλαγμα]  α'  εξιλασμού 
ζ)11^  |  Έθιοπιαν  Ν*  (Αι0.  Κ0·5)  |  Σοηνην  (ν  2°  δυρ  τ&δ  Α3)]  Σνηνην  Γ       4  εμον] 

'    μου  &Α(2  |  και  βγω]  καγω  Α  ζ)  |  ανθρώπους]  +  πολλούς  #,Α(^Γ         5  δνσμων] 
δυσμ  δυρ  Γ3.5  Α3  (1)15  δΟΓ  ανατολών  Α*ίοη)  6  άκρου  7  πάντες 
ΚΓ  (  οηι  αυτόν  2°  Κε·*>νί<*  (ροδίεα  ΓεδΙΐί)  Α(^Γ  8  κω0α  (^*  (κωφοί 
0™%)  |  τα  ωτα]  οηι  τα  Α  9  σϋΐηχθ.,  σνν\αχθ.  Β*  σν\νηχθ.,  συναίχθ. 
Β?  |  ταντα]  +  αυτοις  κ  τούτο  ̂ Π1^  |  τις  άναγγελει  υμιν]  θ'σ'  ακουτισατωσα 
ημας  (^ηι£  |  οπι  και  ακουσατωσαν  ^^Α^  |  βιττατωσαϊ']  ω  δυρ  η.δ  Β?νιί1  |  αληθή] 
+  />-  ακουσατωσαν  10  γενεσθε]  γινεσθε      |  και  εγω]  καγω  Α(^)  |  οηι 
και  2°  Γ  |  πιστεύσητε]  +  μοι  Α  |  ηηρΓΟΟ  και  συνητε  ̂ ?  (ροδίεα  Γενοε)  |  ουκ\ 
εστ.  Β*  ον\κ  ε.  Β?  (ΐΐεπι  π) 
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ΗΣΑΙΑΣ 

ΐ2  ουκ  εστίν  παρέζ  έμοΰ  σώζων.     12 άνήγγειλα  και  έσωσα,  ώνείδισα  και  Β 
ουκ  ην  €ν  ήμιν  αλλότριος"  ύμεϊς  έμοϊ  μάρτυρες,  και  εγώ  Κύριος  ό  θεος 

ΐ3  Ι3ετι  α7τ'  αρχής,  καϊ  ουκ  εστίν  ό  εκ  των  χειρών  μου  εξαιρούμενος· 
ποιήσω,  καϊ  τις  αποστρέψει  αυτό  ; 

ΐ4        14 Οντως  λέγει  Κύριος  ό  θεος  ό  λυτρούμενος  υμάς,  ό  άγιος  Ισραήλ 
"Ένεκεν  υμών  άποστελώ  είς  Βαβυλώνα  καϊ  επεγερώ  φεύγοντας  πάντας, 

15  και  Χαλδαιοι  εν  πλοίοις  δεθήσονται.  τζέγώ  Κύριος  ό  θεός  ό  άγιος 
ι6  υμών,  ό  καταδείξας  Ισραήλ  βασιλέα  υμών.  ι6οϋτως  λέγει  Κύριος  ό 
17  διδούί  εν  θαλάσση  όδόν  και  εν  ΰδατι  ισχυρω  τρίβον,  17 6  έξαγαγών 

άρματα  καϊ  ΐππον  και  οχλον  Ισχυρόν  άλλα  κοιμηθήσονται  καϊ 

ιδ  ουκ  άναστήσονται,  εσβέσθησαν  ως  λ'ινον  έσβεσμένον  τΒΜή  μνημο- 
ΐ9  νεύετε  τά  πρώτα,  και  τα  αρχαία  μή  συλλογίζεσθε  ·  19  ιδού  εγώ  ποιώ 

καινά  α  νυν  άνατελεϊ,  καϊ  γνώσεσθε  αυτά.  και  ποιήσω  εν  τη  έρήμω 

2ο  όδόν  καϊ  εν  τη  άνύδρω  ποταμούς·   20 εύλογήσουσ'ι  με  τά  θηρία  του 
άγρου,  σειρήνες  καϊ  θυγατέρες  στρουθών,  οτι  έδωκα  εν  τη  έρήμω  ύδωρ 

2ΐ  και  ποταμούς  εν  τη  άνύδρω,  ποτ'ισαι  το  γένος  μου  το  έκλεκτόν,  21  λαοί/ 
22  μου  ον  περιεποιησάμην  τάς  άρετάς  μου  διηγεΐσθαι.  22 ου  νυν  έκάλεσά 
23  σε,  Ιακώβ,  ουδέ  κοπιάσαί  σε  εποίησα,  ̂ Ισραήλ·  23ονκ  έμοϊ  πρόβατά 

σου  της  όλοκαρπώσεώς  σου,  ουδέ  εν  ταΐς  θυσίαις  σου  έδόξασάς  με, 

24  ουδέ  ενκοπον  έποίησά  σε  εν  λιβάνω,  24 ουδέ  έκτήσω  μοι  άργυρ'ιου 
θυσ'ιασμα,  ουδέ  τό  στέαρ  τών  θυσιών  σου  έπεθύμησα,  άλλά  εν  ταις 

25  άμαρτ'ιαις  σου  προέστης  μου  καϊ  εν  ταΐς  άδικίαις  σου.     25έγώ  εϊμι  εγώ 

11  εσιν  Κ*  (εστίν  Νε·3:  ΐίεπι  13)  12  ανήγγειλα]  απηγγειλα  ρ  γ  οι  γ'  ΝΑ(^ 
*  εγω  0™%  |  οπι  ωνειδισα  Γ  |  ημιν]  νμιν  £<Α(^Γ  |  και  εγω]  καγω  μάρτυς 
λέγει  Α(±  13  ο  εκ]  οπι  ο  Κ*  (παυ  Κ0·3)  14  οιώ  ο  θεοί  Γ  ]  παντας  φεύγοντας 
(φευοντ.  Κ*  φενγονταις  \\Ζ-Ά)  ΚΑ  (7  ϊη  φενγ.  δΐιρ  Γαδ  Α3)  ΟΤ  |  Χαλδεοι  Κ  | 
πλοιοις  {πλιοις  Κ*)]  κλοιοις  ̂ €·ΕΑ  εν  ναυσιν  0™Ζ  16  όντως]  ρΓ  οι  γ'  -Χ- 

ούι Ο™^  |  οδον  εν  θαλασσή  ΚΑί^Γ  17  εξαγαγων]  εζαγων  Α  |  αλλά]  αλλ 
Β3*3  Κ  |  κοιμηθήσονται]  εκοιμηθησαν  Β&5ΚΑ(2Γ  |  εσβεσ  μένων  Ν1  18  οπι 
μη  ι°  Α  |  τα  αρχαία  και  τα  πρώτα  Γ  19  ιδού]  ρ  γ  οι  γ'  *·  οτι  (^"^  |  εγω 
7τοιω]  οιώ  εγω  6^ε·ι>  (ροδίεα  Γενοε)  ΑΓ  ποιω  εγω  ̂   |  ανατελει]  ανατελω  Κ* 
(-τέλει  ί<ε·»»ε·ϊ>)  |  οιϊι  αντα  ϋΡ·ύ  (ροδίεα  Γενοε)  |  τη  αννδρω]  γη  αν.  20  εν- 
λογησονσι  (·σει  Β*  -σιν  Γ)]  ενλογησι  Ν*  -σει  ̂ ί^·ιΆ^  |  τα  θηρία]  ρ  γ  παΐ'τα  Γ  | 
σειρήνες  (σιρ.  ̂ *  σειρ.  Ο'"1)]  θ'  θεννιν  Ρ"1^  |  θνγ.  στρονθων]  α'  στ  ρονθ  ο  κάμηλοι 
(^)»ΐ£  |  €ν  2°]  ρΓ  εν  γη  διψωσση  (σ  2°  ροδίεα  Γαδ)  Κ*  (ΐιτιρτοΐί  ΓΐΐΓδ  ΓεδΙίΐ:  £\?)  | 
ποτισαι]  ποτιω  Α  21  λαον]  ρτ  τον  22  ον  ννν  εκαλεσα  σε]  α'θ' 
κ  ουκ  εμε  εκαλεσας  ̂ ^Τ1&  |  ουδε]  ου  Α  23  ονκ]  +  οι  γ'  *·  ηνεγκας  (^,ηε  |  οπι 
σου  ι°  ΚΑ(^Γ  |  με]  +  ονδε  εδονλενσας  μοι  (οπι  μοι  ΑΓ)  εν  ταις  θνσιαις  σον 
^ζ.Ά  ΑΓ  +  ονκ  εδονλωσα  σε  εν  θνσιαις  :  θ'σ'  ον  κατεδονλωσαμην  σε  α'  ομοίως  τοις 
ο'  ς)">£  |  εγκοπον  Βη1,ΚΑ(,)Γ  |  σε]  ε  Α*  (σ  δΐΐρβΓδΟΓ  Α1)  24  εκτησε  Γ?νί(1  | 
θνσιασμα]  θυμίαμα  ΚΑ(^  I  το  στεαρ]  οπι  το  Κ*  (Ηαΐ)  Κ0·15)  ΑΓ  |  επιθνμησα  Γ  |  εν 
ταις  αμ.  σον]  ίΐα  α'σ'θ'  |  οπι  προεστης  μον  ΚΑΓ)Γ  σ'α'  εκοττωσας  με  θ'  εγκοπον 
εττοιησας  με  (,),η£  |  σου  $°]  +  προεστην  σον  ̂ Α(^:ι  (?Γ)  +  προεστης  μον  0*  (?Γ) 
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Β  ειμι  ό  ε'ξαλείφων  τάς  ανομίας  σου  ένεκεν  εμού,  κα\  τάς  αμαρτίας  σον, 
κα\  ου  μνησθήσομαι.     26 σι)  δε  μνήσθητι  κα\  κριθώμεν  λίγε  σύ  τάς  26 
ανομίας  σον  πρώτος,  ίνα  δικαιωθής.    27 οι  πατέρες  υμών  πρώτοι  και  ιη 
οι  άρχοντες  νμών  ηνόμησαν  εις  εμε,  28 και  εμ'ιαναν  οι  άρχοντες  τα  28 
άγιά  μον    και  έδωκα  άπολεσαι  Ιακώβ,  και  Ισραήλ  εις  όνειδισμόν. 

τνύν  δε  άκουσον,   Ίακώ/3  6  παϊς  μον,   κα\  Ισραήλ  6ν  εξελεξάμην,  ι  ΧΕίν 
2ούτως  λέγει  Κύριος  ό  θεός  ό  ποιήσας  σε,  κα\  ό  πλάσας  σε  εκ  κοιλίας  2 
"Έτι  βοηθηθήση·  μή  φοβού,  παις  μον  Ιακώβ,  και  6  ήγαπημενος  Ισραήλ 
ον  εξεΧεξάμην.     3  οτι  εγώ  δώσω  ύδωρ  εν  δίψει  τοις  πορευομενοις  εν  3 
άννδρω,  επιθήσω  το  πνεύμά  μον  επ\  το  σπέρμα  σον,  και  τάς  ευλογίας 
μον  εττϊ  τά  τέκνα  σον,  4 και  άνατελούσιν  ως  ανά  μέσον  ύδατος  χόρτος,  4 
και  ώ?  Ιτεα  επ\  παραρρεον  νδωρ.    5 ούτος  ερεί  Τον  θεού  ειμι,  και  ούτος  5 
βοήσεται  εττϊ  τω  ονόματι  Ίακώ/3,  και  έτερος  επιγράψει  χειρϊ  αυτού 
Ύού  θεού  είμι·  επ\  τω  ονόματι  Ισραήλ  και  βοήσεται. 

6 Ούτως  λέγει   ό  βασιΧεύς  ΊσραήΧ   και  ρνσάμενος  αυτόν,   θεος  6 
σαβαώθ  Έγώ  πρώτος  και  εγώ  μετά  ταύτα,  πΧήν  εμού  ουκ  εστίν  θεός. 
7τίς  ώσπερ  εγώ;  στητω  και  καΧεσάτω  και  άναγγειΧάτω,  και  έτοιμα-  η 

σάτω  μοι  αφ'  ου  εποίησα  ανθρωπον  εις  τον  αιώνα,  και  τά  επερχόμενα 
προ  τού  ελθεϊν  άναγγειΧάτωσαν  ύμϊν.    8μή  παραααΧύπτεσθε  μηδε  8 
πΧανάσθε·  ουκ  α7τ'  αρχής  ηνωτίσασθε,  και  άπήγγειΧα  ύμΐν  ;  μάρτυρες 
ύμεϊς  εστε  ει  εστίν  θεος  πΧήν  εμού·   και  ουκ  ηκουσαν  τότε.    9οι  9 

ΝΑ(}Γ  25  ειμι  2°]  + οι  γ'  *·  αυτοί  ζ)11^  οπι  Γνίά  |  εξαλιφων  Β*Νζ)*  (εξαλειφ.  Β3ί> 
Α(|)3Γ)  |  οπι  ένεκεν  εμου  και  τας  αμ.  σον  ̂ Α(^Γ  σ'  *  ένεκεν  ...σου  |  ου] 
+  μη  Β^&ΑΟ^Γ  |  μνησθήσομαι]  +  τας  αδικίας  σον  Α  26  κριθωμεν]  +  α'θ' 
**·  αμα  [  πρώτος]  πρώτον  £\Γ  ρΓ  τ  ζ)?  27  υμων  ι°]  ημων  Α  |  πρώτοι] 
πρώτον  <^)*  +  *·  ημαρτό\  οι  γ'  ημαρτεν  (^"^  |  νμων  2°]  αντων  Κ Α(^)Γ  28  άρ- 

χοντες] +  σον  (  Ισραήλ]  ϊλημ  Α  ΧΙ^ΐν  1  Ιακώβ  ο  παις  μον]  παις  μον 
I.  ΝΑζ)Γ  2  ΟΠΙ  σε  2°  Ν*  (πςΛ  Να·3)  |  βοηθηθησει  Ν*  (-ση  Ν1)  2—3  ον 
εξελΐξαμην  οτι  ε  δΐιρ  Γ3.5  ΐιί  νϊ<ϊ  Β?  3  οτι]  ετι  (α'θ'  οτι)  0™%  \  εν  διψει 
νδωρ  |  67τι  ι°]  ϊηοβρ  επι  σ  £\*  \  το  2°]  ϊηοερ  τος  ̂ *  |  και  τας  ενλογιας  μον] 
θ'σ'  κ  την  ενλογιαν  μον  α'  \και\  ενλογιαν  μον  (^)Π1£  |  οπι  σον  2°  0νχΛ  4  ως 
ι°]  ωσει  Α<^)  \  χόρτος  ανα  μέσον  υδ.  ̂ ς·ι>  Α(^  |  ΐπιρίΌΟ  και  2°  |  παραρεον 
^  (παρεον  Κ*  παραρ.  Κε·3)  ΑρΓ  5  βοήσεται  ι°]  ερει  Α  \  επιγράψει]  επι- 

γραφή Κ  επιγράφει  Α  \  οπι  χειρι  αντον  £ίΑ(^Τ  α'θ'  *  χείρα  αντου  (2ηι£  |  οπι 
και  βοήσεται  ΚεΑ<3  (παβ  βοησ.  ̂ Iη?)  6  λβγβι]  +  ο  θ~ς  Β3·3  Ν Α<2  +  κΐ  ο  05 
Γ  |  οπι  ο  βασιλενς  (ηαβ  £<ε·3)  |  Ισραήλ]  ρΓ  τον  ΚΑ  |  και  ρνσαμενος]  ο  ρνσ. 
ΚΑ0>Γ  |  σαβαωθ]  Ισλ  Γ  7  ωσπερ]  περ  Γ650Γ  Κ1  |  οηι  και  ι°  Α^  | 
στητω]  +  κ  καλεσατω  Χ0·3  [  καλεσατω]  λαλησατω  Χ  +  κ  καλεσατω  Χε·3  |  οπι 
και  αναγγειλατω  £4Α(2*  (η&ϋ  ί^"^)  Γ  |  εποιησα]  έταξα  (^"^  |  αιωναν  {-να 
^αα,ο.Ι))  8  μη  παρακαλνπτεσθε]  θ'  μη  θαμβεισθε  ̂ η1?  |  οιώ  μηδε  πλανασθε 
ΚΑ<3*  (ηαΐ)  θ'  ·*  μηδε  πλανασθε  ^η1&)  Γ  |  ηκουσαν]  ησαν  Χ.Α 
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ΗΣΑΙΑΣ 
ΧΙ.ΤΥ  ι; 

πΧάσσοντες  καϊ  οι  γΧύφοντες,  πάντα  μάταια,  ποιονντες  τά  καταθνμια  Β 

ίο  αντών  ά  ονκ  ώφεΧησει  αντούς·  αλλα  αϊσχννθησονται.    10 οι  πΧάσσοντες 
ιι  θεον  καϊ  -γΧύφοντες,  πάντα  ανωφελή,   11  και   πάντες  όθεν  εγενοντο 

έξηράνθησαν,  και  κωφοί  άπο  ανθρώπων  σνναχθήτωσαν  πάντα  και 

ΐ2  στητωσαν  αμα,  και  εντραπητωσαν   και  αίσχννθητωσαν  αμα.  ι2οτι 
ώξννεν  τεκτων  σ'ώηρον,  σκεπαρνω  ειργάσατο  αντο  και  εν  τερετρω 
εστησεν  αντό,  και  ειργάσατο  αντο  εν  τω  βραχίονι  της  ισχύος  αντσΐι· 

ΐ3  και  πείνασα   και  ασθενήσει   και  ον  μη  π'ιη  νδωρ.  1}εκΧεξάμενος 
τεκτων  ξνΧον  εστησεν  αντο  εν  μετρώ,  και  εν  κόΧΧη  ερνθμισεν  αντό, 
και  εποιησεν  αντο  ως  μορφην  ανδρός  και  ώς  ωραιότητα  άνθρώπον, 

ΐ4  στησαι  αντο  εν  ο'ίκω.     14εκοψεν  ζύΧον  εκ  τον  δρνμον  δ  εφντενσεν  ό 
ΐ5  κύριος,  καϊ  νετός  εμηκννεν,  15ΐνα  η  άνθρώποις  εις  κανσιν  ·  και  Χαβών 

α7τ'  αντον  εθερμάνθη,  και  κανσαντες  επεψαν  αρτονς  επ'  αντών  το  δε 
ι6  Χοιπόν  εϊργάσαντο  θεούς,  και  προσκννοΰσιν  αντονς.     ι6ον  το  ημισν 

αντον  κατεκανσεν  εν  πνρ'ι,  και  επι  τον  ημ'ισονς  αντον  επεψεν  εν  τοΊς 
ανθραξιν  αρτονς,  καϊ  έπ'  αντον  κρέας  όπτήσας  εφαγεν  καϊ  ενεπΧησθη, 

ΐ7  και  θερμανθεϊς  είπεν  Ήδυ  μοι  οτι  εθερμάνθην  και  είδον  πνρ'     1?το  δε 

9  πλασσοντες]  +  με  ̂ ε·3^  (ροδίεα  Γαδ)  |  οι  γλυφοντες]  οπι  οι  Α^Γ  +  με  ̂ Α^Γ 
^ο.ϊνίίΐ  (ρ05ΐ63.  Γ3.5)  |  μάταιοι  Χ.0·3-  (τεοι)  Α(^Γ  |  ποιουντες]  ρΓ  οι  ΝΑ(^Γ  |  αυτων] 
εαυτών  9—10  αλλα... ανωφελή]  θ'  *·  κ  μάρτυρες  αυτών  εισι\  ουκ  οψονται 
κ  ου  -γνωσονται  ινα  αισχυ\θωσϊ\  τις  πλάσσει  ισχυρον  κ  γλυπτον  χωναυσει  εις 
ανωφελή  (^"^  9  αλλα]  αλλ  ̂ ε1)Γ  10  οι  πλάσσοντας]  ρΓ  πάντες  £\* 
(ίπφΐΌΟ  ροδίεα  Γενοε)  Αί^Γ  |  και]  ρν  _  |  οι  πλ.  θεον  και  γλυφ  δπρ 
Γαδ  Β1?3*>  |  οπι  πάντες  ΝΑ<3*  (ηαο  (^ε)  Γ  "  11  στητωσαν]  στησονται  Α  \ 
οηι  και  4°  ΚΑ(^)Γ  |  εντραπητωσαν . . .  αμα]  ΐτηρΓΟΟ  νίά  Κ0·5  (ροδίεα  Γεδίίί) 
12  σκεπαρνω]  σ  δυρ  Γ&δ  Α?  |  ειργάσατο  ι°]  ηργ.  (±*ν'ιά  (ειργ.  φ3)  |  αυτο  ι°] 
+  οι  γ  *  εν  ανθραξι  |  και  €ν  τερετρω  εστησεν  αυτο]  α'  κ  εν  σφνραις 
επλασεν  αυτο  σ'  κ  εν  τερετρω  ερυθμωσεν  αυτο  θ' ..  .ρυθμιει  αυτο  (^ε  |  εστησεν] 
ετρησεν  Κα1)Α(2Γ  |  οπι  και  2°  ΚΑΓ  |  και  40]  ϊηεερ  κασ  Κ*  13  εστησεν... 
αυτο  2°]  *  κ  εμορφωσεν  αυτο  εν  παραγραφιδι  εποιησεν  αυτο  εν  περιγωνιοις 

|  ερρυθμισεν  Β3ΐ)  |  οπι  και  2°  ΝΑ(^Γ  |  οπι  εν  οικω  Ν*  (ηαϋ  Ν0·13) 
14  εκοψεν]  ρΓ  ο  &Α0Τ  +  θ'α'  *·  αυτω  κέδρους  κ  ελαβεν  αγριοβαλανον  κ  δρϋ\  κ 
εκαρτερωσεν  αυτο  (^"'ε  |  ο  κύριος]  οπι  ο  ̂Α(^)*  (ηαο  (^)πιε)  οηι  ο  κι/ριοϊ  (ρτ  -) 
(^νΐά  +  οι  γ  ·*  πιτν-\  ς)^  15  ̂   ψ  ̂ *  |  αν0ρωποκ]  Κ»  (.^ 
^ο.ε,  ε.Ι)^  |  αυτων]  αυτού  Α  |  ειρ-γασαντο  (ηρΊ-  0.*νιά)]  ειρ-^ασατο  Α  \  θεούς]  ρν 
€15  ΚΑ(^Γ  |  αυτούς]  αυτοις  Ο*  αυτούς +  θ'  *'  εποιησεν  αυτο  -γλυπτον  κ  κάμπτει 
αυτοις  ̂ Iηε  16  ημισου  Β*  (-συ  Βαΐ5)  |  οπι  αυτού  ι°  Κ*  (ηαΐ)  Ν0·*3)  | 
κατεκαυσαν  ^^  |  και  ι°..  .αρτονς]  και  καυσαντες  έπαψαν  αυτούς  επ  αυτων  Κ* 
(αηεϊδ  ίηεΐ  και. ..αυτων  ̂ ί0·*  τεδίϊΐ  Κ1-·15)  και  καυσ.  επεψαν  (επεπψ.  Α)  άρτους 
επ  αυτων  Α(,)  και  έπαψαν  άρτους  επ  αυτων  Γ  κ  επεψέ\  επι  τοις  ανθραξϊ\  αυτούς 
κ  επ  αυτού  |  άρτους]  ρ  δυρ  ταδ  Β3,)  (αυτ.  Β*ίθΓΐ)  |  και  επ  αυτοί»]  ̂ ·  κ 
επι  τους  ημισους  αυτού  (^""Κ  |  κρια$  ̂ *  (κρέας  χε  3.^·1))  |  οπτησας]  ρΓ  _  ̂ ?  |  60α- 
"γεν]  οι  ύ'  'Ή··  ωπτησεν  οπτον  (^"β  ]  ιδο^  Α 
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χι,ιν  ι8 ΗΣΑΙΑΣ 

1>  Χοιπον  εποίησεν  εις  θεον  γΧνπτόν,  και  προσκυνεί  και  προσεύχεται 

προς  αντο  Χεγων  Έ£ελου  με,  οτι  θεός  μον  εί  συ.     18  ονκ  έγνωσαν  ι8 
φρονήσαι,  οτι  άπημαυρώθησαν  τον  βΧεπειν  τοϊς  όφθαλμοίς  αυτών  κα\ 

τον  νοήσαι  τη  καρδία  αυτών.     19  και  ουκ  εΧογίσατο  τη  ̂ νχη  αυτόν  19 
ούδε  εγνω  τη  φρονήσει  οτι  το  ημισν  αντον  κατεκανσεν  εν  πνρί,  κα\ 
επεψεν  4άλ  τών  ανθράκων  αυτού  άρτους,  καϊ  όπτήσας  κρεα  εφαγεν, 
καϊ  το  Χοιπον  αντον  εις  βδέΧυγμα  έποίησεν  και  προσκυνούσιν  αύτω. 

20γνώθι  οτι  σποδός  ή   κάρδια  αντών,    και    πΧανώνται,    και  ούδείί  2ο 
δύναται  εξεΧεσθαι  την  ψυχήν  αντον·  'ίδετε,  ονκ  ερείτε  οτι  Ψεύδος  εν 
τγι  δέξια  μον.  21Μνήσθητι  ταύτα,  Ίακώ/3  καϊ  ΊσραήΧ,  οτι  παΙς  μου  2ΐ 
εί  σύ·  επΧασά  σε  παΐδά  μον,  και  συ,  Ισραήλ,  μη  επιλανθάνου  μον. 
22Ιδού  γαρ  άπήΧειψα  ως  νεφέΧην  τάς  ανομίας  σον,  και  ως  γνόφον  τάς  22 
αμαρτίας  σον  επιστράφητι  προς  με,  και  Χντρώσομαί  σε.  23εύφράν-  23 
θητε,  ουρανοί,  οτι  ηΧεησεν  ό  θεός  τον  Ισραήλ·  σαλπίσατε  τα  θεμέΧια 
της  γης,  βοήσατε  ορη  εύφροσύνην,  οι  βουνοι  και  πάντα  τά  ξύΧα  τα  εν 
αυτόϊς,  οτι  εΧντρώσατο  ό  θεος  τον  Ίακώ/3,  και  ΊσραήΧ  δοζασθή- 
σεται.  24 Οντως  Χεγει  Κύριος  ό  Χντρούμενός  σε  και  πΧάσσων  σε  24 
εκ  κοιΧίας  Έγώ  Κνριος  6  σνντεΧών  πάντα,  ενέτεινα  τον  ονρανόν 

μόνος,   και  εστερεωσα  την  γήν.    25τίς   έτερος  διασκεδάσει   σημεία  25 
ενγαστριμνθων  και  μαντείας  άπο  καρδίας,  άποστρεφων  φρονίμονς  εϊς 

τά  οπίσω  και  την  βονΧην  αυτών  μωρεύων,  26  και  ιστών  ρήματα  παιδος  26 
αντον,   και    την  βονΧην  τών   άγγέΧων   αντον  άΧηθεύων ;    6  Χεγων 
Ίερονσαλήμ  Κατοικηθήση,  και  ταϊς  πόΧεσιν  της  Ίδουμαίας  Οίκοδομη- 

§Ζ  θήσεσθε,  §καϊ  τά  έρημα  αύτης  άνατεΧεϊ·  27 ό  Χεγων  τη  άβύσσω  Έρημω-  27 
θηση,  και  τούς  ποταμούς  σου  ξηρανώ·  28ό  Χεγων  Κυρω  φρονείν,  και  28 
ΤΙάντα  τά  θεΧήματά  μον  ποιήσει·  ό  Χεγων  Ιερουσαλήμ  Οικοδομηθήση, 

II  Ζ  και  τόν  οίκον  τον  αγιόν  μου  θεμεΧιώσω^. 

Αζ)ΖΓ  17  ετοιησεν]  ηργασαντο  0*^ά  ειργ.  0>Ά  (εποίησεν  ̂ Π1&)  |  οιώ  €15  Α  |  προσ- 
κυνεί]-^ αυτω  £\Α(^)Γ  |  προσίενχ.  (^*  προ\σενχ.  0*  \  προς  αντο]  προς  αντον  0, 

οηι  Α(±  |  εξελουμαι  Β*ΝΑ<3*Γ  (ε£ελοι;  με  Β3^3)  18  φρονήσαι]  ίηοερ 
φρω  Κ*νι<1  (φρον.  Κ1)  |   απημαρωθησαν  Κ*  (απημαυρ.  19  τη  ψυχη]  ρΐ" 
V  κάρδια  (ττ?  κ.  Ν°  νβ1  ί&ιη  Άηί'Ά  Αζ)Γ)  ονδε  {ουδ  Κ*  Γ  ουδε  Ν",  ε·*)  ανελο^ισατο 
(+  εν  &*Α)  ̂ Α^Γ  |  ουδε]  ονδ  Κ*  (ουδε  Κε·*)  Γ  |  θρακών  Β*  {ανθρ.  Β*1»)  ( κρέας  ΚΑ(^Γ  |  προσκυνησουσιν  ^  20  γνώθι)  γνωτε  ΚΑ  21  οτι]  ο 
Κ*  (οτι  Ν0·3·  ε·15)  |  οηι  συ  2°  22  αφηλιψα  Κ*  (απηλ.        |  οηι  ως  2° 
<2*         ̂ 1Iη&)  |  επιστραφηθι  Β^  23  τα  θεμέλια]  οιη  τα  Α(^*  (Η&Ι) 
^Π1&)  Γ  |  ελυτρωσατο]  ηλεησεν  Α  24  λυτρωμένος  Α  |  πλαοσων]  ο  πλασας 

ο  πλασσων  ^  |  πάντα]  ταύτα  Α  25  διεσκεδασεν  Α  \  εγγαστρίμυθων 
Β3ι)Α^  [  μαντιας  ̂ ^Α^*  (-τεια$  0*)  Γ  26  παίδων  Α  \  πολεσι  ξ)  |  Ιδου- 

|  Ιδοι/μαιαϊ]  Ιουδαιαχ  ̂   (-δεαϊ)  Α(^)Γ  |  ανατελει]  αναστήσω  Ζ 
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ΗΣΑΙΑΣ XI.  V  II 

ι       1  Οντως  λέγει  Κύριος  ό  θεός  τώ  § χριστώ  μου  Κνρω,  ον  (κράτησα  Β§Ζ 
της  δεξιάς  επακούσαι  έμπροσθεν  αντού  εθνη,  και  Ισχύν  βασιλέων 

διαρρήξω,  ανοίξω  έμπροσθεν  αυτού  θνρας,  και  7τόλει$·  ον*1·  συνκΚεισθη-  «[Ζ 
2  σονται  2  Έγώ  έμπροσθεν  σου  πορενσομαι   και  ορη  δμαλιώ,  θύρας 
3  χαλκαί  σνντρί\^ω  και  /χοχλοι>$·  σιδηρούς  συν  κλάσω,  3  και  δώσω  σοι 
θησαυρούς  σκοτινούς  άποκρύφους,  αόρατους  ανοίξω  σοι,  Ίνα  γνως  οτι 

4  εγώ  Κύριος  ό  θεδς  δ  καλών  το  ονομά  σου,  θεός  Ίσραηλ.  Αενεκεν  τον 
παιδός  μον  Ιακώβ  και  Ίσραηλ  τον  εκλεκτού  μου  εγώ  καλέσω  σε  τω 

5  ονόματι  μον  και  π ροσδεξομαί  σε·  σύ  δε  ονκ  εγνως  με.  5 ότι  εγώ 
Κύριος  δ  θεός,  και  ονκ   εστίν  ετι  πλην   εμού·   ενίσχυσά  σε,  και 

6  ουκ  τ)δεις  με,  6ϊνα  γνώσιν  οι  άπ'  ανατολών  ηλίου  και  οί  άπο  δυσμών 
7  οτι  ουκ  εστίν  πλην  εμού.  εγώ  Κύριος  δ  θεός,  και  ονκ  εστίν  ετι,  7 εγώ 
δ  κατασκενάσας  φώς  και  ποιησας  σκότος,  δ  ποιών  ειρηνην  και  κτίζων 

δ  κακά·  εγώ  Κύριος  δ  θεος  δ  ποιών  πάντα  ταύτα.  Βεύφρανθητω  δ 
ουρανός  άνωθεν,  και  αί  νεφελαι  ρανάτωσαν  δικαιοσύνην  ·  άνατειλάτω 
η  γη  και  βλαστησάτω  έλεος,  και  δικαιοσύνην  άναγγειλάτω  άμα'  εγώ 

9  είμι  Κύριος  δ  κτίσας  σε.  9 ΤΙοϊον  βελτιον  κατεσκεύασα  ώς  πηλδν 
κεραμεως ;  μη  δ  άροτριών  άροτριάσει  την  γην  ολην  την  ημεραν  ;  μη 
ερεί  δ  πηλδς  τώ  κεραμεϊ  Ύί  ποιείς,  οτι  ούκ  εργάζτ)  ουδέ  έχεις  χείρας ; 

ίο  10 μη  άποκριθησεται  το  πλάσμα  προς  τον  πλάσαντα  αυτό ;  δ  λέγων 
ιι  τω  πατρί  Ύί  γεννήσεις ;  και  ττ}  μητρί  Ύί  ώδίνεις^ ;  "οτι  όντως  λέγει  ΤΙ  Γ 

Κύριος  δ  θεδς  δ  άγιος  Ίσραηλ  δ  ποιησας  τα  επερχόμενα  'Έ,ρωτήσατε 

ΧΙ,ν  1  ου]  ονκ  Ν*  (κιε  κ  Ν53ΐ{6ΐηε)  |  εκρατησας  Α  |  δεξιάς]  +  αντον  Νά·*Γ  |  ΚΑί^ΖΓ 
επακονσαι]  επακονσεται  Γ  |  διαρηξω  ̂ ε·ι>  |  ανοίξω]  αννξαι  Γ  |  θνρας]  πνλας 
Γ  |  πολις  Β*Κ*<3*  (-λευ  Β^Ν^ζ)3)  |  συγκλεισθησονται  Β^Αζ)3  2  σον] 
αντον  Α  |  πορενσομαι  (-σωμαι  Κ)]  προπορενσομαι  (^)Γ  |  σνγκλασω  Β^^Αί^Γ 
3  σκοτεινούς  Β3*3  φ3  \  οηι  αόρατους  Α*  (ηαο  Α3?(ιη£>)  |  γνώση  ΑΓ  |  ο  καλωι> 
5ΐιρ  Γ3.5  4  Ιακώβ  του  παιδος  μου  ΚΑ(<)Γ  |  μου  3°]  σον       (μ.  Κ0·13)  οι 
γ'  σον  (^ε  |  ογπ  με  Ν*  (ηαο  Ν^5)  6  εμον]  +  θ'ς  Β?'Iη&Α^Γ+  *  ουκ  εστίν 
[05]  ς)™ίί  |  οηι  ενίσχυσα  σε  ΝΑφ  {θ'  ·%  ενισχνσας  0^8)  |  ηδείς]  ηδεισαν  Α 
6  απ]  απο  ΚΑ(^)Γ  |  δνσμων]  +  θ'σ'        αυτού  (^πιε  |  εστι^  (ε\σιν         +  ετι 

|  εγω]  ρΓ  και  οτι  Α(^  7  ταντα  πάντα  ΑΓ  8  αι  νεφελαι] 
οπι  αι  Κ*  (ηαο  Κ0-3)  [  ρανάτωσαν  Β31^]  ρενατωσαν  Β*  ραινετωσαν  ΑΓ 
(ρενετ.)  |  οπι  και  βλαστησάτω  Κζ>  |  δικαιοσννη  (2°)  Α  [  αΐ'αγγειλατω]  α^ατει- 
λατω  Κ  (-τιλ.)  Α(^Γ  |  εψι  Κνριος]  οπι  Κύριος  ()*  ειμι  (^Π1£  +  ο  θς  Κ*  (ΐιηρΓο!) 
Κ?  ροδίεα  Γενοε)  Γ  9  ποιον... κεραμεως]  θ'  οναι  ο  κρινόμενος  μετα  τον 
πλασσοντος  αντον  α'  ωι  (δίε)  δικαζομενος  σνμπλασσοντι  αντδ  ζ)111^  |  βελτιων 
^*  (δίφεΓδεΓ  ο  (^3)  [  ο  αροτριων]  οπι  ο  <^)*  (ηαο  0*)  |  αροτριασει]  αροτρια 
εις  Κ*  (-ασει  Κ0·13)  |  γην  ολην  την  ημεραν]  ρΓ  οοεί  Βα  (ηοη  ΐηδΐ  Β13)  ολην  τ. 
ημ.  ηηεΐδ  ϊηεΐ  ροδίεα  τενοο  Κ?  οιη  Α(^*  (ηαΐ)  (21π1£)  10  οηι  μη.,.αντο 
^ο.ε  (Γ6νοε  Κε·°)  ΑΓ^Γ  |  προς  τον  πλασαντα  αντο]  τω  προσπλασαντι  αυτόν 
^*ς·^  |  ο  λέγω»/]  ρΓ  ̂·  ουαι  <^ιηί?  |  ωδιί'ειχ]  ωδινησεις  ς\Α(^ 
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ΧΙ,ν  12 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  μ(  περ\  των  υιών  μου,  και  περι  των  έργων  των  χειρών  μου  εντειλασθε 

μοι.  12  εγώ  εποίησα  γήν  και  άνθρωπον  επ*  αυτής,  βγω  τή  χειρί  μου  ι* 
εστερεωσα  τον  οίιρανόν,  εγώ  ττάσι  τοις  αστροις  ενετειλάμην .  *3εγώ  13 
ήγειρα  αυτόν  μετά  δικαιοσύνης  βασιλέα,  και  πάσαι  αι  οδοί  αυτόν 
εύθεϊαΐ'  ούτος  οικοδομήσει  την  πόλιν  μου,  και  την  αίχμαλωσίαν  του 
Χαον  μου  επιστρέψει,  ού  μετά  Χυτρών  ούδε  μετά  δώρων,  είπεν  Κύριος 
σαβαώθ. 

Ι40υτωί  Χεγει  Κύριος  σαβαώθ  'Έκοπίασεν  Α'ίγνπτος,  και  εμπορία  14 
Αιθιόπων,  και  οί  Σαβαεϊμ  άνδρες  ύψηΧο*  επι  σε  διαβήσονται,  κα\  σοι 
έσονται  δοΰΧοι  και  οπίσω  σου  άκοΧονθήσονσιν  δεδεμένοι  χειροπεδαις, 
και  διαβησονται  προς  σε  και  προσκυνησουσίν  σοι,  και  εν  σοι  προσεύ- 

χονται· οτι  εν  σοι  6  θεός  εστίν  και  ούκ  εστίν  θεος  πΧήν  σοΰ.     Ι5σύ  15 
γάρ  εί  θεός,  και  ουκ  ηδειμεν,  6  θεος  του  ΊσραήΧ.    16 αίσχννθήσονται  ιό 
και  εντραπησονται  πάντες  οι  αντικείμενοι  αύτω,  και  πορεύσονται  εν 

αισχύνη.     εγκαινίζεσθε   προς  με,   νήσοι.      17 Ισραήλ  σώζεται  ύπο  \η 
Κυρίου  σωτηρίαν  αιώνιον  ·  ουκ  αίσχννθήσονται  ούδε  μη  εντραπώσιν 
εως  του  αιώνος.  τΒ  Οντως  Χεγ^ι  Κύριος  6  ποιήσας  τον  ούρανόν,  ι8 
ούτος  6  θεός  ό  καταδείξας  την  γήν  και  ποιήσας  αυτήν,  αύτος  διώρισεν 
αυτήν,  ουκ  εϊς  κενόν  εποίησεν,  άΧΧά  κατοικεΐσθαι  επλασεν  αυτήν, 

Έγώ  είμι,  και  ουκ  εστίν  ετι.  τ9ούκ  εν  κρυφή  ΧεΧάΧηκα  ούδε  εν  τόπω  19 
γης  σκοτεινω-  ουκ  είπα  τω  σπερματι  Ιακώβ  Μάταιοι/  ζητήσατε·  εγώ 
είμι  εγώ  είμι  Κύριος  ό  ΧαΧών  δικαιοσύνην  και  άναγγέΧΧων  άΧήθειαν. 

20  σννάχθητε   και  ηκετε,  βονΧεύσασθε   άμα,  οι  σωζόμενοι   άπο  των  2ο 

^Α(,>       11  των  νιων... έργων]  θ'  των  νιων  μου  κ  περι  της  εργασίας  (^ηι£  |  μου  ι°] 
+  και  περι  των  θυγατέρων  μου  £\Α(^  |  οιιι  και.  περι  των  έργων  των  χ.  μου 
12  πασιν  Ν  |  αστρος  Ν*  {-τροις  ̂ )  13  οπι  βασιλέα  ̂ <^·ι3Α^  (πασ  δΐιΒ  _. 
0™Ζ)  Ι  οπι  και  ι°  Κ*  (ηαο  Κ0·3·  &ι>)  |  οντος]  αυτός  Α       14  Έγνπτος  Ν*  (Α17. 

|  Ήθιοπων  Ν*  (Αι0.  Νε·3· |  και  οι  Σαβ.  άνδρες  υ[^]λσι  αάηοί  ου 
κ'τγ'  εβρ'  Β*  (ηοη  ΐηδί  Β5)  |  Σαβαειμ  {-ειν  Ν*)]  Σεβωειμ  {-ειν  0)  Ας)* 
Σαβωειν :  οι  γ'  Σαβαειμ  0™%  |  ακολονθησωσιν  ^  |  οπι  και  διαβησονται  προς 
σε  ΝΑ(^)  (θ'  £·  κ  διαβησονται  προς  σε  Ο3-™^  \  οτα  και  8°  Κ?  (ροδίεα  Γενοε) 
+  ερουσιν  Α(^  |  θεος  2°]  ρΓ  ο  Α  15  καί  ουκ  ηδειμεν]  θ'σ'  κρυφαιος 
α'  αποκρυπτομενος  |  ο  θεος]  ϊπιρΓΟΟ  ο  Κ0·5  |  Ισραήλ]  +  σωτηρ  Κ Α(^ 
16  αισχυνθησονταϊ]  ρΓ  ιδον  ρΓ  και  [ιδού]  (^π1£  [  πάντες]  ρΓ  *·  |  ενκενι- 
'ςεσθε  Κ*  (ενκαιν.  Κ0·5)  εγκαν.  Α*  (εγκαιν.  Α3?)  18  οηι  ο  θεος  Χ1  (ροδίεα 
τενοε)  [  εποιησεν]  +  αυτήν  Β£ι1^^^Α^  |  οπι  επλασεν  αντην  ΝΑζ)*  (ηαο  δΐιο  * 
(^ε)  |  ει«ι]  +  κ5  0™%  19  7175]  εχ  γ  ίεε  τ  Ν?  |  σκοτινω  &Α*(2*  (·τειν. 
Α^Ο*)  |  είχα]  ειπον  ̂   |  ζητήσατε]  ζήσατε  Β  |  βγω  ειμι.. .Κύριος  ο]  αοίηοϋ 
ου  κ'  π'  εβρ'  Β3  |  οπι  εγω  ειμι  (2°)  Κ?  (ροδίεα  τενοε)  |  οπι  Κύριος  Α  \  ο  λάλων] 
οιπ  ο  Α(^>  |  αληθιαν  Ν  20  ηκετε]  ε  ι°  δαρ  Γ&δ  (ίοιΐ  ρΓορί  νΐί  ιπεπιΐΗ-)  Β?  | 
των  εθνών]  ω  ι°  5ΐιρ  ΓΣΐδ  Βα 
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ΗΣΑΙΑΣ  ΧΙ,νΐ  4 

εθνών,     ουκ  έγνωσαν  οι  αίροντας  τό  ξύλον  γλύμμα  αυτών,  και  προο~-  Β 
2ΐ  ευχόμενοι  προς  θεούς  οι  ου  σώζονσιν.     21  ει  άναγγελοϋσιν,  εγγισά- 

τωσαν,  Ίνα  γνώσιν  άμα  τίς  ακουστά  εποιησεν  ταύτα  απ  αρχής '  τότε 
άνηγγελη  ύμιν  Έγώ  ό  θεός,  και  ουκ  εστίν  αΚλος  πλήν  εμού,  δίκαιος 

22  και  σωτήρ,  ουκ  εστίν  παρεζ  εμού.  22 επιστράφητε  επ'  εμε  και 
σωθήσεσθε,  οι  α7τ'  εσχάτου  της  γης·  εγώ  ειμι  6  θεός,  και  ουκ  εστίν 

23  αλλοί.  23κατ'  εμαυτού  ομνύω,  ει  μη  εξελεύσεται  εκ  του  στόματος  μον 
δικαιοσύνη,  οι  λόγοι  μου  ουκ  άποστραφήσονται,  οτι  εμο\  κάμψει  πάν 

24  γόνν,  και  όμειται  πάσα  γλώσσα  τον  θεόν,  2*λεγων  δικαιοσύνη  και 
δόξα  προς   αυτόν  ήζει,   και   αίσχυνθήσονται   πάντες   οι  διορίζοντες 

25  αυτούς  *  2ζάπό  Κυρίου  δικαιωθήσονται,  και  εν  τω  θεώ  ενδοξασθήσεται 
πάν  τό  σπέρμα  τών  υιών  Ίσραηλ. 

ΧΙΛΊ    ι        τ''Έπεσε   Βι^λ,  συνετρίβη   Ναβώ,    εγενετο   τα  γλυπτά  αυτών  εις 
θηρία  και  τα  κτήνη·  α'ίρετε  αυτά  καταδεδεμενα  ώς  φορτίον  κοπιώντι, 

2  2εκλελυμενω  και  πεινώντι,  ούκ  ίσχύοντι  άμα,  οι  ου  δυνησονται  σω- 
3  θήναι  από  πολέμου,  αύτο\  δέ  αιχμάλωτοι  ήχθησαν.  3Άκούετε 
μου,  οίκος  του  Ίακώ/3  και  πάν  τό  κατάλοιπον  του  Ισραήλ,  οι  αι- 

4  ρόμενοι  εκ  κοιλίας  και  παιδευόμενοι  εκ  παιδιού·  4εως  γήρως  εγώ 
είμι,  και  εως  αν  καταγηράσητε  εγώ  ειμι,  εγώ  ανέχομαι  υμών, 

εγώ   επο'ιησα   και   εγώ    άνήσω,  εγώ  άναλήμψομαι  και  σώσω  υμάς. 

20  οι  αιροντες]  ϊηεερ  ο  αιρ.  Β*  (οι  αιρ.  Β3*5)  |  το  ξνλον  (ξνλα  Κ*)]  οπι  ΝΑ(> 
το  Κ*  (παΐ)  &ε1))   |  γλνμματα  Κ  |  προσίενχ.  Β*  προΐσενχ.  Β1  \  προς]  ρΓ 
ως  ςΚΑ(^  |  σωζωσιν  ΚΑ  21  αναγγεΧΚουσιν  Α  |  γνώσιν]  γνωμεν  Α* 
(ίπιρΓΟΟ  νίά  Α?)  |  τις]  του  Κ*  |  τοτε]  ποτέ  ί\  21 — 23  ανηγ~/ελη... ομνύω] 
γελη  ιΐδ^αβ  ομνύω  5ΐιρ  ταδ  Α·'  21  εγω]  ρΓ  ουχί  0™8  |  ο  θεος]  ρΓ  κϊ  (^«ί  | 
ροδί  εμου  ι°  τα$  αΐίς  ΐη  ίΐη  Ηη  Β?  |  πλην]  πρην  Κ*  (πλ.  Κε·3·  ε·,:>)  |  εστι^  2°] + 
αλλοί  Α?  22  επ  εμε  (δΐιρ  Γ&δ  Β35  εφ  ημας  Β*νιά)]  προς  με  &Α;      |  αλλοϊ] 
+  πλην  εμον\  δίκαιος  και  σηρ  ονκ  εστίν  παρζξ  εμου  Α?  23  ομνύων  Κ*  (ρ  2° 
ροδίεα  ταδ)  |  ει  μη]  ει  μην  ̂ ^^·ι3Α^*  (η  μην  <^Ά)  |  εξελευσεται]  α'θ'  ομοίως  | 
οι  λόγοι]  ρΓ  και  Κ*  (ϊηιρίΌΟ  Κ0·15)  ]  κάμψει]  καυψι  Κ*  καμψ.  Κ13·0·11  (-ψε<- 

|    Ο/ααται]  ομνιται  ς\*  (ομιτ.  Κε·3  ομειτ.  Κ0-5)    εξομολογησεται  ^-β^ε 
Α(^  |  τορ  θεον]  τον  κν  Ν*  τω  θεω  Κο1\Α<3  24  <5ο£α]·  ιρψ^  Κ*  (ειρ. 
δοξα  |  ηξ€ι]  ηξονσιν  ̂ ^·ι3Π1ίίΑ^  |  διορίζοντες  ΒΚ*  (-ταυ)  (^ε]  α0ορι- 
'ζοντες  ί^·15  (-ταυ  Κ0·3)  Α(^)  |  αυτούς]  εαυτούς  25  δικαιωθησεται  £<* 
(σονται  ί^·5  ροδίεα  τεροδ  -σεται)  |  οπι  εν  τω  θεω  Κ*  (ηαβ  δβά  ε  ι°  δΐιρ 
ΓΕδ]  |  ενδοξασθησονται  Α  Γ)  |  7ταν]  ρΓ  και  Α  ΧΙ,νΐ  1  έπεσε]  επι  σε  Κ* 
(έπεσε  64  Ρ0ί>1ε:ι)  |  Ναβω]  Αα-γων  Κ  Α  ξ)  σ'  Νε/3ου5  0'α'  Νο/3ω  Ρ,η8  |  τα  κτήνη] 
οπι  τα  ̂ Α^  |  αίρετε]  εδεται  Α  |  καταδεδβ/Λεί'α]  δεδεμενα  1 — 3  [φορ]τιον 
κοτηωντι  εκ\ε[\νμενω]]  αάηοΐ  ου  κ'  π'  εβρ'  Βα  (ηοη  ίηδΐ  Β1*)  1  φόντων  Κ* 
(φορτ.  Ν0·3· ε·1))  |  κοτιωντι]  ρΓ  _  ̂ Π1ε  2  εκλελυ/Λει/ω]  οπι  Κ  ρΓ  και  πινωντι 
[πειν.  ̂ 3)  και  Α^*  |  οπι  και  πεινωντι  Α(^  |  αμα]  ρΓ  εκλελυμενω  Χ*  (εκλ.  αηίβ 
ουκ  ισχ.  ΐΓαηδροδ  ̂ ε  ΐ3)  |  ον]  +  μη  Α  |  δΐ'ί'τ/σοί'ται]  δυ^ώ|ται  Α  3  ακουετε] 
ακούσατε  Νε(νί£ΐ>  (-ται)  Α(£  \  οπι  μου  £\*  (Ηαΐ)  ̂ ε·13)  |  οικο*]  ρΓ  ο  ̂   |  εκ  2°]  απο  Α 
4  γηρους  Κ*  (-ρως  ̂ ε  ΐ3)  Α  |  αναληψομαι  (,)  |  σωσω]  οι  γ'  ομοίως  (^ΙΏε 
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χιλπ  5 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  5τίνι  με  ώμοιώσατε ;  'ίδετε,  τεχνάσασθε,  οί  πΧανώμενοι,  6 οί  συμβαΧ-  | 
Χυμένοι  χρυσιον  εκ  μαρσιππιου  και  αργνριον  εν  ζνγώ'  στησουσιν 
εν  σταθμω  και  μισθωσάμενοι  χρυσοχόον  εποίησαν  χειροποίητα,  καϊ 

κύψαντες  προσκυνοΰσιν  αύτοΐς.  7 α'ίρονσιν  αυτό  επ\  του  ώμου  και  η 
πορεύονται·  εάν  δε  θώσιν  αυτό,  επί  του  τόπου  αυτού  μένει,  ου  μη 
κινηθΐρ  κα\  ος  εάν  βοήστ)  προς  αύτόν)  ου  μη  είσακούστ),  άπο  κακών 

ού  μη  σώση  αυτόν.  ^Μνησθητε  ταΰτα  κα\  στενάζατε,  μετανο-  8 
ησατε,  οί  πεπλανημένοι,  επιστρέψατε  ττ)  καρδία,  9  και  μνησθητε  τά  9 
πρότερα  άπο  τοΰ   αϊώνος,  οτι  εγώ   είμι  ό  θεοί   κα\  ουκ  εστίν  ετι 

πΧην  ε  μου,  10άναγγεΧΧων   πρότερον  τά  έσχατα  πρ\ν  γενέσθαι,  κα\  ίο 
άμα  συνετεΧεσθη·  και  είπα  Πασά  μου  η  βουΧη  στησεται,  κα\  πάντα 

οσα  βεβούΧευμαι  ποιήσω·  11  καΧών  απ*  άνατοΧών  πετεινον  καϊ  άπο  ιι 
γης   πόρρωθεν  περ\  ών  βεβούΧευμαι,  εΧάΧησα   και  ήγαγον,  έκτισα 

και  εποίησα,  ήγαγον  αυτόν   και  εύόδωσα  την  όδόν  αυτού.     τ2άκού-  ΐ2 
σατε  μου,  οι   άποΧωΧεκότες  την  καρδίαν,  οί  μακράν   άπο  της  δι- 

καιοσύνης.    13?Ιγγισα  την  δικαιοσύνην  μου}   κα\  την   σωτηρίαν  την  13 
παρ1  εμού  ού  βραδυνώ·  δεδωκα  εν  Σειών  σωτηρίαν  τω  ΊσραήΧ  εϊς 
δόξασμα. 

1Κατάβηθι,    κάθισον    επί   γήν,    παρθένος    θυγάτηρ    ΒαβυΧώνος·  ι  ΧΙ,νΐΙ 
κάθισον   εϊς  την  γην,   θυγάτηρ   ΧαΧδαίων,   οτι  ούκετι  προστεθηση 

κΧηθ?]ναι  άπαΧη  κα\  τρυφερά.     2Χάβε  μύΧον,  άΧεσον  άΧευρον,  άπο-  2 

ϊ*Α<3  5  τινι]  ν  ί,ηρ  Γ3.5  |  ομοιώσατε  Κ  |  ιδετε]  1)ίδ  801"  ιδεται  ̂ *  ίιηρΓΟΰ  2°  Κ0·13 
6  μαρσιππου  Α*  (-ππιον  Α?)  |  χειροποίητα]  ιροποιητα  (ϊη  χιρ·)  δυρ  Γαδ  ί^1 
α'θ'  ισχυρό  σ'  θεον  |  κυψας  £·ί*  (-ψαντες  Νς·5)  |  προσκυνι  Κ*  {-νονσιν 
ςΚ^)  |  αυτοις]  αυτω  ̂   αυτο  Α  7  αυτο  ι°]  αυτόν  ̂ *  (-το  (^)3)  |  το  ι;  ωμου] 
των  ωμων  ̂ ίΑ^  |  πορενσονται  ̂ *  {πορεύονται  ̂ ς·ι')  |  ου  ι°]  ρΓ  και  Κ*  (ίπΐ- 
ρτοί)  Κ0·15)  |  οηι  05  Ν*  (ηαο  ̂ ε·^ε·^)  |  εαν  2°]  αν  ̂ Α^  |  βοησι  Ν*  (-σει 
^■ϊ))  |  αυτόν  ι°]  αυτο  (^3  |  εισακουση]  ακονση  Ν*  (εισακ.  Κ€·3)  Α  |  σώσει  Α 
8  επιστρέψατε]  ρε  δαρ  Γ3.5  ̂ 1ίθΓί  9  μνησθητε]  ρΓ  μετανοήσατε  Κ*  (ίιη- 
ρΓΟΪ)  Ϊν0·5  ροδίεα  Γεροδ)  |  πρότερα]  α  δΐιρ  Γ3.δ  Κ1  10  αναγγελων  #.*ίχί 
[ανα-γεΧων  ̂ *  <=οπιιη]  (αναγγελλων  Κ0·3)  |  [προ]τερον  τα  έσχατα  πριν]  ρν  οβεΐ 
Β3  (ηοη  ΐηδΐ  Β15)  |  πριν]  +  αυτά  ί$Α(2  |  ειπα]  είπατε  11  πορωθεν  0.* 
{πορρ.  Κ€·3  Γογ1'  ̂ )  |  ελαλησα]  ρΓ  *  σ'  και  γε  |  και  2°]  ·*·  σ'  [και]  γε  <2'η£  | 
ηγαγον  ι°]  εποιησα  Κ*  (ηγ.  Κ0·15  ροδίεα  Γ&δ)  |  έκτισα...  οδον  αυτού]  ρΓ  οβείοδ 
Β3  (ηοη  ΐηδί  Β13)  |  και  εποιησα]  σ' θ'  κ  ποιήσω  αυτήν  <3ηι&  |  ευοδωσα  Β*Β]  ίυωδ. 
Β3  12  ακουσατ€]  θ'  ομοίως  (^)ιη£  13  μου]  +  και  την  αληθιαν  Κ (ίηιρίΌΰ  Ν? 
ροδίεα  τεροδ)  +  ̂'  "Φ  ου  μη  μακρϋ\θη  0™%  |  και  την  σωτηρίαν]  α'  κ  σωτήρια 
μου  σ'  κ  η  σωτ.  μου  θ'  το  σωτηριον  (2ιη£  |  Σιων  Β1)^^Α^  |  δοξασμα  δαρ  ταδ 
Β35  δοξαν  Κ*  (δοξασμα        ροδίεα  τυΓδ  δοξαν)  XI. VII  1  γην  ι°]  ρτ 
την  ΚΑ(^)  |  κάθισον  2°]  εισελθε  £<Α(2  (δαο  _)      κάθισον  εις  την  γην  ουκ  εστι 
θρήνος  (δίο)  ̂ ^η^  |  την  γην]  το  σκότος  ̂ ίΑ^  |  θυγατηρ  2°]  ρΓ  παρθένος 
(ίιηρίΌΟ  ̂ ?  ροδίεα  τενοε)  |  Χαλδεων  ^  (ίίειη  5) 
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κάΧνψαι  το   κατακάΧνμμά  σον,  άνακάΧνψαι  τάς   ποΧιάς,  άνάσνραι  Β 

3  τάς  κνημας,  διάβηθι  ποταμονς·  3 άνακαΧνφθησεται  η  αισχύνη  σον, 
φανησονται  οι  όνειδισμοί  σον  το  δίκαιον  εκ   σον  Χημ-ψ-ομαι,  ονκετι 

4  μη   παραδώ  άνθρώποις.     4  6  ρνσάμενός  σε  Κνριος   σαβαώθ,  όνομα 
5  αύτω  άγιος  ΊσραήΧ.     5 κάθισον  κατανεννγμενη,  ε'ίσεΧθε  ει?  το  σκο'- 
6  τος,  θνγάτηρ  ΧαΧδαίων,  ονκετι  μη  κΧηθηση  Ισχνς  βασιΧείας.  6παρω- 
ξίινθην  ε'ττι  τω  Χαω  μον,  εμ'ιανας  την  κΧηρονομίαν  μον  εγώ  έδωκα 
αντονς  είς  την   χείρα  σον,   σν   δε   ουκ    εδωκας   αυτοΐς    εΧεος,  τον 

7  πρεσβυτέρου  εβάρυνας  τον  ζυγον  σφόδρα,  7  και  εΐπας  Έις  τον  αιώνα 
εσομαι  άρχουσα,     ουκ    ενόησας  ταΰτα   εν  ττ}   καρδία   σον,  οΰδε  ε- 

8  μνησθης  τά  έσχατα.  8Νΰν  δε  άκουε  ταντα,  τρυφερά,  η  καθή- 
μενη,  η    πεποιθυια,   η    Χεγουσα   εν    καρδία   αυτής   Έγώ    είμι,  κα\ 

9  ονκ  εστίν  έτερα,  ου  καθιώ  χηρα  οΰδε  γνώσομαι  όρφανείαν.  9 νυν 

δε  ηξει   εζεφνης  ε'ττι  σε   εν   τη  φαρμάκια  σον,   εν   τη   ισχνι  των 
ίο  επαοιδών  σον  σφόδρα,  10 τη  εΧπίδι  της  πονηρίας  σον.  σίι  γαρ 

εΐπας  Έγώ  είμι,  και  ουκ  εστίν  ετερα'  γνώθι,  η  σννεσις  τούτων 
εσται    και  η   πορνία  σον   σοι  αισχύνη·   και    είπας  τη   καρδία  σον 

ιι  Έγώ  είμι,  και  ονκ  εστίν  έτερα.  11  και  τ^ει  ε'ττι  σε  άπώΧεια  και  ού 
μη  γνως,  βόθννος,  και  εμπεση  εις  αντόν  και  τ^ει  ε'ττι  σε  ταΧαι- 
πωρία,  και  ού  μη   δννηση  καθαρά  γενέσθαι·  και  ηζει  ε'ττι  σε  εζα- 

ΐ2  πίνης  άπωΧία  και  ού  γνώση.  12 στήθι  νΰν  εν  ταΊς  έπαοιδαΐς 
σον  και  τη  ποΧΧη  φαρμάκια  σον,  ά  εμάνθανες  εκ  νεότητός  σον,  εΐ 

2  οπι  σου  Ν*  (πςιο  Κε·3»       |  ανάσυρε  Κ        3  Χηψομαι  (£Ά  \  ουκετι.,.ανθρω-  Ν 
7τοι$]  α'  κ  ονκ  απαντήσω  ανω  σ'  κ  ουκ  αντιστησεται  μοι  ανος  ζ)"1^  |  παραδώ]  +  σε 
^  |  άνθρωποι  Κ*  (-ττου  ̂ ·Ά>  Ζ·ι>)  4  ο  ρυσαμενος]  ρΓ  ειττεΐ'  ί*0·3»  ̂   Α(<)*  ρΓ 
λέγει  <3'η£  5  κληθης  |  βασιλιάς  Κ*  (,)*  (-λειαχ  Ν0·1^3)  6  παροξννθης 
Κ*  -θην  Κα  ΐ3  (ροδίβα  ΓΠΓ5  -077$)  |  εμια^αϊ]  εμιανα  Ο3-  α'σ'  εβεβηλωσα  θ  εβεβη- 
λωσαν  \  έδωκα]  δεδωκα  ̂   |  οιη  αυτούς  Α^  |  χιραν  ̂ *  χειραν  \  έλεος] 
+  ουδέν  £\*  (ΐπιρίΌΟ         °·ι>)  8  άκουε]  άκουσον  ̂ -^Αζ)  |  τρυφερά]  ρτ  η 
^<Α^  |  λέγουσα]  λ  5ΐιρ  ΙϊΐιΐΓ  Β?  |  κάρδια]  ρΓ  τη  &οΛ3Α(±  |  κα#ιω  χηρα]  θιω  χ. 
δΐιρ  ταδ  Α*  (οπι  χηρα  Α*)  |  ορφανιαν  Β5  9  εξεφνης  (εξαιφν.  Βι)^^^·ι3^)] 
οιη  Χ*  |  οπι  ε7τι  σε  Κ?Α(^*  (ΗαΙ)  ̂ Π1ίί)  |  εν  τη  φαρμάκια  (-κεια  ΒΆ*>Α)]  ρτ  τα 
δυο  ταύτα  εν  ήμερα  μια  ατεκνια  και  χηρια  (-ρεια  ]^νιά)  ηξει  εξαίφνης  επι  σε 
Β36  ρΓ  τα  δ.  τ.  εν  μια  ημ.  χηρια  κ.  ατ.  ηξει  (-ξι  Ν*  -£ει  Κ0·5)  εξεφν.  (εξαιφν. 
^αΙ>(^)  67Γ4  σ€  ̂ ^Α^  10  πονηρίας]  πορνιας  ̂   πονηρας  (^*  (πονηρίας 
0*)  |  γι>ω0ι]  + οτι  Κ01  (ηΐΓ5  ταί)  Α(^  |  η  σννεσις... αισχύνη]  α(1ηοί  εττει  εως  ου 
συνιεις  ουκ  αισχύνη  δια  τούτο  εα|  συνης  αισχν\θηση  ̂ π,&  |  η  συνεσις  (-σεις  ί\*)] 
η  συνεις  Α*  (σννεσις  Α3?)  οπι  η  ̂ *  (δΐιρβΓδΟΓ  ̂ α)  |  εσται]  ρΓ  κ  6δέ·β  οπι 
^ζ^·,,Α^*  (Ηαυ  (2™*)  |  οπι  και  2°  ̂   |  πορνεία  Β:11)Α^ίι  |  σου  2°]  + εσται  Α 
11  ηξει  ι°]  ξ  5υρ  τα^  Κ1  |  απώλεια]  απωλια  (-λεια  (>)  |  βοθννον  ̂ *  (  νος 
$ϊλ,  ο.Ι))  |  εξαπινης]  εξαίφνης  ̂ ί^-ι>^  εξεφνης  Α  \  απωλια]  απώλεια  Βα5Α(2Λ 
αττολιαϊ  ̂ *  (-λια  αττωλια  ̂ °·&  |  01;]  +  ̂   ̂ Α(2  I  Ίνω<*  ̂ Α  &γνω*  ς)*νίι1 
(γνώση  12  τη  πολλή]  ρΓ  εν  Α  \  φαρμακεία  Βηΐ3Α  |  ει]  εν 
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Β  δυνήσει  ώφεΧηθήναι.     13 κεκοπίακας  εν  τοις  βουΧαις  σου·  στήτωσαν  13 
και  σωσάτωσάν   σε   ο'ι  άστροΧόγοι  του   ουρανού,   οι   όρώντες  τους 
αστέρας  άναγγειΧάτωσάν   σοι  ψ.ί  μεΧΧει  επϊ  σε   ερχεσθαι.     14ιδού  14 
πάντες  ως  φρύγανα  επϊ   πυρι   κατακαυθήσονται,   και   ού  μη  εξέ- 
Χωνται  την   ψνχην   αυτών  εκ   φΧογός·  οτι  (χεις  άνθρακας  πυρός, 
κάθισαι  67τ'  αυτούς.     15 ούτοι  έσονται  σοι  βοήθεια·  εκοπίασας  εν  τη  15 
μεταβοΧη   εκ    νεότητος,   άνθρωπος   καθ'   εαυτόν    επΧανήθη·   σοι  δε 
ουκ  εσται  σωτηρία. 

*Άκούσατε  τάΰτα,  οίκος  Ίακώ/3,  οι  κεκΧημενοι  επι  τώ  ονόματι  ι  ΧΙΛΊΙΙ 
Ισραήλ  και  εξ  Ιούδα  εξελθόντες,  οι  ομνύοντες  τώ  ονόματι  Κυρίου 
θεού  ΊσραήΧ,   μιμνησκόμενοι   ού   μετά    άΧηθείας   ούδε   μετά  δικαι- 

οσύνης,  2  και  άντεχόμενοι  τω   ονόματι  της   πόΧεως  της  άγιας,  και  ζ 
επ\  τω  θεώ  ΊσραήΧ  άντιστηριζόμενοι,  Κύριος  σαβαώθ  όνομα  αυτώ. 
3τά    πρότερα   ετι   ανήγγειλα,   και    εκ    του    στόματος    μου    εζήΧθεν  3 
και  άκουστόν  εγενετο·  εξάπινα  εποίησα,  και  επήΧθεν.     Λγινώσκω  4 
οτι    σκΧηρός    ει,   και    νεΰρον    σιδηρούν    6   τράχηΧός   σου,   και  το 
μετωπόν   σου  χαΧκουν.    5  και  άνήγγειΧά  σοι  παλαιά   πριν   εΧθεϊν  5 

επ\  σε·   άκουστόν  σοι  εποίησα,  μη   ποτε  ε'ίπης  οτι  Τά  είδωλα  μοι 
εποίησεν,  και  ε'ίπης  οτι  Τά  γλυπτά  και  τά  χωνευτά  ενετείΧατό  μοι. 
6ήκούσατε  πάντα,  και  ύμείς  ουκ  εγνωτε'  άΧΧά  ακουστά  σοι  εποίησα  6 
τά  καινά  από  του  νύν  ά  μεΧΧει  γίνεσθαι·  και  ουκ  είπας  7 Νυν  γι-  η 
νεται  και  ού   πάΧαι,  και  ου   προτεραις  ήμεραις  ήκουσας  αυτά·  μή 

ε'ίπης  Ναι,  γινώσκω  αυτά.     δού'τε  εγνως  οϋτε  ήπίστω,  ούτε  άπ'  άρ-  δ 
χής  ηνοιζά  σου  τά  ώτα·  εγνων  γάρ  οτι  άθετών  αθετήσεις,  και  άνο- 

ΝΑς)  12  δννηση  Β3*5^  |  ωφεληθηναι]  + θ' *·  ειπως  δννηση  ισχνσαι  0™%  13  κε- 
κοπιακας]  ρΓ  και  ̂   |  μ.ελλε:5  ζ)*  14  κατακαυθησονται]  κατακαησονται  Α(^)* 
(κατακανθ.  0*)  |  ον  μ  (δΐο)  ̂ *  (ου  μη  ̂ ε·Ε)  |  έχεις]  εσχις  0.*  (εχι$  $.1{οη  εχει$ 
Κε·*>)  |  πιρος  Ν*  (πυρ.  Ν3)  15  οιη  σοι  ι°  0*  (Και)  ζ)"^)  |  βοηθια  Ν*  (-θεια 
^ο.ΐ>)  ς>*νϊ<ΐ  (β0?  ια  5ϋρ  Γ&5.  _β€ία  |  μεταβοληΐ  +  σου  ΝΑ  |  νεοτητοτ]  +  σον 
^  |  σοι  2°]  σν  Β*  (σοι  Β3ΐ>)  ΧΕνίΙΙ  1  οπι  εττι  Ν?  (ροδίεα  τενοο)  Α(^  ! 
εξ]  ρΓ  οι  ΝΑ(2  |  Ιούδα]  ρΓ  σ'θ'  *·  νδατος         |  αληθιας  2  Ισραήλ] 
ρΓ  τον  ΝΑ(^)  |  αντιστηριξομενος  Κ*  (-ροι  £\ε)  3  εξηλθον  Ν*  (-θεν  ̂ ε·1))  | 
ακουστά  Α  |  εποίησεν  (£*ν'ιά  (-σα  Ο*)  4  γινωσκω  (γιγν.  ΒΆΪ))]  +  εγω 
^^Α^  0'ο-'  δια  το  γνωναι  με  (^Π1£  |  οστισκΧ.  Β*  (οτι  σκλ.  Β?)  5  παλαιά] 
πάλαι  ΝΑ(^  ρΓ  τα  ̂ 4^·ι>Α^  |  οπι  ποτε  ΝΑζ)*  (Ιιαίί  |  εποίησαν  ΚΑ(} 
ί-σεν  ̂ ^η&)  |  ειπης  2°]  οιώ  Α*  ρΓ  μη  #ΑΆ0.  \  οιη  οτι  2°  Α  ]  ενετιλαντο  Κ0-3 
(ενετειλατο  ̂ ^^·ι,)  6  βγ^ωτε]  €7*'ωκατε  ̂ *  (βγ^ωτε      Η  ροδίοα  εγνωκ. 
τενοο)  |  αλλα]  +  και  ̂ ^Α^  \  ακονστα.,.τα  (ται  Κ*)  καινά]  α'θ'  ηκοντισα  σε 
καινά  0™%  |  γίνεσθαι]  γενέσθαι  7  ηκονσαί]  ρΓ  οι  γ'  '^'  κ  ονκ  ̂ η18  ! 
αυτα  ι°]  ταντα  ̂ 9Π1&  (οπι  ̂ *)  |  ειπ?75]  +  οτι  ̂ ^^·ι>Α^*  8  εγνοι$  Ν* 
(εγνως  Κε·3-  ε·^)  |  επιστω  Κ  |  τα  ωτα  σον  Α 
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9  μος  ετι  εκ  κοιλίας  κΧηθήση.     9ενεκεν  τον  εμού  ονόματος  δείξω  σοι  Β 
τον  θνμόν  μου,   και  τα  ενδοξά  μου  επάξω  επι  σε,  Ίνα  μη  εζοΧε- 

ιο  θ  ρεύσω  σε.     10 ιδού  πεπρακά  σε  ούχ  ένεκεν  αργυρίου·  εξειΧάμην  δε 
ιι  σε  ε'κ  καμίνον   πτώχειας·   11  ένεκεν  εμού  ποιήσω   σοι,  οτι  το  εμον 
ΐ2  όνομα  βεβηΧούται,  και  την  δόξαν  μου  ετερω  ού  δώσω.  12'Άκουε 

μου,  Ίακώ/3,  και  ΊσραήΧ  ον  εγώ  καλώ·  εγώ  ειμί   πρώτος,  κα\  εγώ 
13  είμι  είς  τον  αιώνα,   13  και  η  χειρ  μου  εθεμεΧίωσε  την   γήν,  και  η 

δεξιά  μου  εστερεωσεν  τον  ούρανόν  καΧεσω  αυτούς,  και  στησονται 

14  άμα,  14  και  συναχθήσονται  πάντες  και  άκουσονται.     τίς  αυτοίς  άνήγ- 
γειΧεν  ταύτα;   αγαπών  σε  εποίησα  το  θεΧημά  σου  επι  Βαβυλώνα 

ΐ5  του  αραι  σπέρμα   ΧαΧδαίων  15εγώ  εΧάΧησα,  εγω  ε'κάΧεσα,  ήγαγον 
ι6  αυτόν  και   ενόδωσα  την  όδον  αυτού.     16 προσαγάγετε   προς  με  και 

ακούσατε  ταύτα,  ουκ  άπ'  αρχής  εν  ̂ κρυφή  ΧεΧάΧηκα·  ην'ικα  εγενετο,  §  Γ 
εκεϊ  ήμην,  και   νυν    κύριος  Κύριος  άπεστειΧεν  με   και  το  πνεύμα 

17  αυτού.     17 ούτως  Χεγει  Κύριος  6  ρυσάμενος  άγιος  Ισραήλ  Έγώ  ειμι 
ό  θεός  σου,  δεδειχά  σοι  του  εύρείν^  σε  την  όδον  εν  §  πορεύση  εν  1ί  Γ 

ι8  αυτή.     18 και  ει  ήκουσας  των  εντολών  μου,  εγενετο  άν  ωσει  ποτα- 
19  μος  ή  ειρήνη   σου,  και  ή  δικαιοσύνη  σου  ως  κύμα  θαΧάσσης·  19  και 

εγενετο  αν  ως  ή  άμμος  το  σπέρμα  σου,  και  τά  εκγονα  τής  κοιΧίας 
σου  ως  ό  χούς  τής  γής·  ούδε  νύν  ού  μή   εξοΧοθρευθής,  ούδε  άπο- 

2ο  Χεϊται  τό  ονομά  σου  ενώπιον  εμού.  §20'Έ£ελ#ε  εκ  ΒαβυΧώνος  §  Γ 
ψεύγων   από  τών   ΧαΧδαίων   φωνήν   ευφροσύνης  άναγγείΧατε,  και 

9  οηι  εττι  Ν*  (παβ  Κ0·3)  |  σε   ι°]  σοι  ΝΑ(^  |  σε  2°]  σοι  0*  {σε  ί^3)  ΝΑ< 
10  εινεκίν         νϊά  |  €ξ€ί\ομην  ξ)*  \  πτωχιας  (-χειας  Ν^ς)3) 
11  βεβουληται  Β*  (βεβηλ  .  .  ται  ΒαΗ)  |  ον  δωσω  ετερω  Ν  12  ειμι  ι°]  +  *  Ρ* 
γ'  εγω  13  εθεμελιωσεν  Α^  |  καΧεσω]  +  α'θ'  *·  οι  γ'  εγω  Ο^ε  14  συ\- 
αχθ.  Β*  σν\ναχθ.  Β?  |  ανηγγειλεν  αντοις  \  αγαπών]  ρΓ  οι  γ'  "*  πιπι  |  το θέλημα  σου]  ταύτα  Α  \  Βαβυλώνα]  +  το  θέλημα  σον  Α  |  Χαλδεων  ^  (ΐίεηι  2θ) 
15  εγω  ι°]  ρΓ  κ  Ο"157  |  ενωδωσα  ΒΛΐ3  ευοδιοκα  16  κρυφή]  ....  77  Γ  | 
λελαλ^κα]  ελαλησα  ̂  Α^  +  ουδε  εν  τοπω  γης  σκοτινω  ̂ ί*  (ιπιε  ίηεΐ  Κ0·*·  °·ι>)  Α  | 
εγενετο]  εγεινετο  Κ*  (εγιν.  |  οπί  Κύριος  £$Α(^*  (ηαβ  (^1η§0  |  απεστειλεν] 
απεσταλκεν  \\Α()Υ  17  ούτως  λέγει... σον  τον  εν  δυρ  ΓΕ5  οϊγο  7°  ΙίΙΙ  Α3?  | 
ρυσαμενος]  +  σε  Β'^ΚΑ^ί^Γ  |  αγ'Οϊ]  ρΓ  ο  ̂ Α3(2  |  οιη  εγω  ειμι  ο  θς  σον 
Α3?  |  ο  θεος]  ρΓ  κς  |  δεδειχα]  ρτ  ον  Κ*  |  σοι]  +  την  οδον  σου  |  οπί  σε 
την  οδον  18  ογπ  ει  Ν*  (Ηαΐ)  Κ0·3)  |  μου  των  εντολών  ί<  |  κνμα]  οι  γ' 
ομοίως  (^"^  19  ωϊ  η]  ωσει  Α(^)  |  αμμος]  +  της  θαλάσσης  \  εκγονα] 
εγγόνα  ς\  \  ως... της  γης]  οι  γ'  ως  αι  κεγχροι  αντης  0"^  |  χονς]  χνονς  Χ  | 
εξωλεθρευθης  Κ  εξολεθρ.  Α^  |  ουδε  2°]  +  μη  ̂ *  (ΐπιρΓοΙ)  ̂ ?  ροδίβα  τενοο)  | 
ενώπιον]  εναντίον  Κ*  (ενώπιον  0.ε-(ϊ>ν\<\)  ρ0^Ά  τ^ροδ  εναντ.)  \  εμου]  μου 
20  ΐηοερ  φευγη  Κ*  (φευγων  Κίβιη  1        \  απο]  εκ  ̂ *  (απο  86(1  εκ 
Γβνοε)  |  των]  γης  ̂ *  (των  Κε·^(νί<ΐ)  56ί1  τενοο) 
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ΧΙ.νΐΙΙ  21 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  άκουστον  γενέσθω  τούτο,  αναγγείλατε  εως  εσχάτου  της  γης,  λέγετε 

1]  Γ  ΈρρνσατίΛ  Κύριος  τον  δούλον  αυτού  Ιακώβ·  21  και  εάν  διψήσωσιν,  2ΐ 
δι'  έρημου  άξει  αύτο'ις  ύδωρ,  εκ  πέτρας  έξαξει  αυτοϊς,  σχισθήσεται 
■πέτρα  κα\  ρυήσεται  ύδωρ,  κα\  π'ιεται  6  λαός  μου.    22ούκ  εστίν  χαίρείν,  22 
λέγει  Κύριος,  τοις  άσεβέσιν. 

ιΆκούσατέ  μου,  νήσοι,  και  προσέχετε,  εθνη'  διά  χρόνου  πολλού  ι 
στήσεται,  λέγει  Κύριος,     εκ  κοιλίας  μητρός  μου  έκάλεσε    το  ονομά 

μου,  2 κα\  εθηκεν  το  στόμα  μου  ως  μάχαιραν  όξεϊαν,  κα\  ύπό  την  2 
σκέπην  της  χειρός  αυτού  εκρυψέν  με·  εθηκέν  με  ως  βέλος  έκλεκτόν, 
και  εν  ττ)  φαρέτρα  αυτού  εκρυψέν  με,  3  και  είπέν  μοι  Αούλός  μου  3 
ει  συ,  Ισραήλ,  και  εν  σο\  ένδοξασθήσομαι.    *  και  έγω  είπα  Κενως  4 
έκοπίασα,  εις  μάταιον  και  εις  ουδέν  έδωκα  την  ισχύν  μου·  δια  τούτο 

ή  κρίσις  μου  παρά  Κυρ'ιω,  και  ό  πόνος  μου  εναντίον  τού  θεού  μον. 
5και  νύν  ούτως  λέγει  Κύριος  ό  πλάσας  με  εκ  κοιλίας  δούλον  έαυτω  5 
του  συναγαγέίν  τον  Ίακώ/3  προς  αυτόν  και  Ισραήλ  Συναχθήσομαι 
και   δοξασθήσομαι  εναντίον   Κυρίου,   και  ό  θεός  εσται  μοι  Ισχύς. 

6  και   είπέν  μοι  Μέγα  σοι  εστίν  τού   κληθήναί  σε  πα'ιδά  μου,  τού  6 
στήσαι   τάς   φυλάς  Ιακώβ    και   την   διασποράν  τού  ̂ Ισραήλ  επι- 

στρέφεται· ιδού  δέδωκά  σε  εις  διαθήκην  γένους,  εις  φως  εθνών,  τού 
είναι  σε  εις  σωτηρίαν  εως  εσχάτου  της  γης.     7  ούτως  λέγει  Κύριος  ό  γ 
ρυσάμενός  σε  θεός  Ισραήλ  Αγιάσατε  τον  φαυλίζοντα  την  ψνχήν 
αυτού,   τον  βδελυσσόμενον   υπό  τών   εθνών  τών   δούλων  τών  άρ- 

ΚΑς)Γ  20  αναγγείλατε  2°]  απαγγ.  &Α(^  |  εως]  ω*  Ν*  {εως  &ζ<~{»νί<1))  |  της  γης  {[της] 
τη[ς]  Γνκ!)]+  και  άκουστον  γενεσθω  τούτο  (ΐΐϊΐρΐΌβ  Ν?  ροδίεα  Γεροδ)  |  λεγβτε] 
+  οτι  (ΐπιρΓοΙ)  &?  ροδίεα  τεροδ)  |  ερυσατο  Α  |  δούλοι]  λαον  Α  21  διψη- 
σουσιν  Α  \  αντοις  ι°]  αυτούς  Α<3  |  νωρ  Κ*  (υδ.  ̂ 1?ε·3)  |  εξαζει  Α*  (-ξει  Α3?) 
22  ουκ  εστίν... ασεβεσιν]  οι  γ'  ουκ  εστίν  ειρήνη  ειπέ\  κς  τοις  ασεβεσΤ]  ̂   |  του 
ασεβεσιν  λέγει  κ$  ΚΑ<3  ΧΣΙΧ  1  νήσοι]  ρΓ  αι  Κ  |  προσ\εχ.  Β*  προ\σεχ. 
Β?  |  εκαλεσεν  ΚΑ(^Γ  2  ως  ι°]  ωσει  &Α(^  |  εκρυψεν  ι°]  εσκε7τασε|  £<* 
(εκρυψεν        ε·13)  |  εκρυψεν  ι°]  εσκεπασεν  Ν^ΑΟ»*  (εκρυψε\  ̂ Iη^)  3  Ισ- 

ραήλ] Ιακώβ  (2*  (Ιη\  0™%)  |  ενδοξασθησομαι]  δοξασθήσομαι  (-με  Ν*  -μαι  Ν0·15) 
^Α<3  4  εκοττιΐοΐ'  Β*  εκο7τι|ασα  ευ  μαται\ον  Β315111^  εκοπιασα  και  ευ  ματαιον 
Ν  (-τεον)  Α()  |  ονδεν]  ουθεν  Ν  Α(^  |  έδωκα]  δεδωκα  Ν  |  Κυριω]  κν  ΑΟ^Β  |  εναν- 

τίον] ενα|τι  Κ  5  εαυτω]  εαυτού  &  [  τον  Ιακώβ  προς  αυτόν  και  Ισραήλ]  τον 
Ιηλ  κ.  Ιακώβ  προς  αντον  Ν*  τον  Ιακώβ  κ.  Ιηλ  προς  αυτόν  ̂ 03νε1  ̂ Αί^)  | 
συναχθησομαι  (συνίαχθ.  Β*  σν\ναχθ.  Β?)]  συναχθησονται  ^*  (-σομαι  ζ)*1)  ( 
δοξασθήσομαι]  δοξασθησονται  (-σομαι  ζ)15)  |  εναντίον]  έναντι  Κ  |  ο  θεος] 
+  μου  ΒΆ^&Α(^  |  μοι]  μου  £<Α  6  οτώ  μοι  Β3-  |  τον  κλη07/ναι]  το  (1)ίδ  δΟΓ 
Κ*)  κλ.  |  δεδωκα]  τεθεικα  Ν  (τεθικ.)  Α(^*  (δεδωκα  0™ή  |  οηι  ευ  δια- 
θηκην  γένους  Α^*  (Ηαΐ>  ί^"^)  7  ρυομενος  Η  \  θεος]  ρτ  ο  Ν*  (ϊηιρΓοΙ)  Ν0·15 
ροδίεα  τεροδ)  Α(^* νίά 
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χοντων   βασιλείς  ο-ψονται  αυτόν,   και   αναστήσονται  άρχοντας   και  Β 
προσκννησονσιν   αντώ    ένεκεν    Κνρίον    οτι    πιστός   εστίν   6  άγιος 

8  Ισραήλ,  και  εξεΧεξάμην  σε.  8  ούτως  Χεγει  Κύριος  Καιρώ  δεκτώ 
επηκουσά  σον,  και  εν  ήμερα  σωτηρίας  εβοηθησά  σοι,  και  επλασά 
σε  και  εδωκά    σε    εις    διαθηκην   εθνών,   τον    καταστησαι  την  γην 

9  και  κληρονομησαι  κληρονομιάς  έρημους,  9Χεγοντα  το7ς  εν  δεσμοΊς 
ΈξεΧθατε,  και  τοις  εν  τω  σκότει  άνακαΧυφθηναι.     εν  πάσαις  ταις 

ίο  όδοΐί  βοσκηθησονται,  και  εν  πάσιν  τρ'ιβοις  η  νομη  αυτών  Ι0ού  πει- 
νάσονσιν,  ουδέ  διψάσονσιν,  ονδε  πατάξει  αντονς  καύσων  ονδε  6  ηΧιος, 

αλλ*  ό  εΧεών  αντούς  παρακαλέσει,  και  δια  πηγών  νδάτων  άξει  αν- 
ιι  τονς·  11  και  θησω  πάν  ορος  είς  όδόν  και  πάσαν  τρίβον  εις  βόσκημα 
ΐ2  αντοΐς.     12 ιδού  ούτοι  πόρρωθεν  ηζονσιν,  οντοι  από  βορρά  και  θα- 
τ^Χάσσης,   άλλοι   δε   εκ   γης   Ιίερσών.     13  ενφραίνεσθε,   ουρανοί,  και 

άγαΧΧιάσθω   η    γη,  ρηξάτωσαν  τα  ορη  ενφροσύνην,   οτι  ηλεησεν  ό 
θεός  τον  Χαόν  αντον,  και  τονς  ταπεινούς  τον  Χαον  αντον  παρεκά- 
Χεσεν. 

ΐ4  1ΑΈΐπεν  δε  Ί,ειών  ΈγκατεΧειπέν  με  Κύριος·  και  οτι  Κύριος  επε- 
ΐ5  Χάθετό  μον.     15 μη  επιΧησεται  γυνή   του   παιδίου   αύτης,  η  του  μη 

εΧεησαι  τα  εκγονα  της  κοιΧίας  αύτης;  εΐ  δε  και  ταύτα  επιΧάθοιτο 

ι6  γυνη,  αλλ'  εγώ  ουκ  επϊΧησομαι  σου,  εΐπεν  Κύριος.     16 ιδού  επ\  τών 
χειρών  μον  εζωγράφηκά  σον  τα  τείχη,  και  ενώπιον  μου  ει  δια 

ΐ7  παντός,    17 και   ταχν   οίκοδομηθηση   ύφ'  ών    καθηρεθης,    και   οι  ερη- 

7  αντον]  αυτό  Χ*  αντώ  δί^Ο  |  προσκυνησωσι  |  αντώ]  αντον  ζ)*  (αυτω  ΝΑ(^> 
(^ηι£)  |  Ισραήλ]  ρΓ  του  ̂   8  σου]  σοι  Κ*  (σου  Κ"  <*  ροβκ»)  |  οηι  καί 
έπλασα  σε  ΚΑΓ,)*  (Ηαβ  δΐιο  **·  (2"1?)  |  διαθηκην]  +  γένους  ε*5  φως  Ν*  (ΐηιρΓοΙ) 
^ο.3,ο.Ι>)  |  κ\ηρονομιαν  ̂ ^Α^*  {-μιας  (^Ιΐη£)  +  0ι  γ'  *  ηφανισμενας  0™Ζ  |  έρημου 
XΑ^  9  εξέλθετε  ζ)3  |  εν  30]  ρΓ  και  ΝΑ(^  |  οδοις]  +  αυτών  ΝΑ(2  | 
βοσκηθησονται]  βοσκή  δαρ  Γ&δ  7  νεί  8  ΙΪΙΙ  Α?  |  πασιν  τριβοις]  πασιν  τοις 
(ται$  ΒΕ?Μ)  τ  ρ.  Β*  πασαις  ταυ  τρ.  ΝΑ(2  10  διψησουσιν  Ν0·0  <νί£ΐ)  Α^:ι 
(διφασ.  ̂ *ν^^11η8  #ν  διι/^σ.  α'  οαοιω*  του  ο'  δι^ασ.  (^ε)  |  ουδε  2°]  + μη  Α  | 
αλλ]  αλλα  ΝΑ(^)        11  πασαν]  πάντα  δ\*  (πασ.  12  ηξουσιν]  έρχονται 
^Α(^  |  ούτοι  ι°]  ο  ι°  δΐιρ  ΓΣΐδ  Β'?,,?  και  ούτοι  δε  Κ*  (ούτοι  δ*?)  |  βοραν  Κ* 
(βορρά  |  και]  + ούτοι  απο  ̂ ε-ί' νί<ΐ  (ροδίεα.  Γαδ)  Α  +  απο  13  ευφραί- 

νεσθε] ευφρανθητε  Κ*  (ευφραιν.  ροδίεα  ΓβνΟΟ  ευφρανθ.)  (,)  |  και  αγ.  τ?  γη] 
α'  κ  αγαλλιώ  γη  θ'σ'  κ  ευφραινου  γη  Γ^,τ1*?  |  ενφροσννην]  +  και  οι  βουνοι  δικαι\- 
οσυνην  Κ*  (ϊιηρΓου  Κ0·11  ροδίεα  Γεροδ)  |  οιη  αυτού  ι°  <3*  (Ηαο  (,)"1^)  14  Σιων 
Βι,^Α(^)  |  εγκατελιττεν  Βι'  ενκατελιπεν  Κ  κατελειπεν  (^*  νί<1  κατελιπ.  Ο·1  |  οτι] 
ο  ̂ Α^  |  Κιγπο*  2°]  ̂ 5  (δΐιρ  πίδ)  Α*  15  γυν^  ι°]  μηρ  Α  |'  οιη  ?7  β*0·11  (ροδίείΐ 
τενοο)  Α^*  (ΗαΙ)  (±ιη£)  \  του  μη  ελεησαι]  θ'  του  μη  οικτειρ,  σ'  ωστε  μη  οικτει- 
ρησαι  (^)ηι8  |  €Κ70ί'α]  εγγόνα  ς\  \  ταύτα  εττιλαθοιτο]  επελαθετο  ταντα  επι- 
λαθοιτο  ταύτα  <1)  νκ1,Α(^)  |  αλλ  εγω]  α  λέγων  Ο.*  α  λεγω  £<ι'!  (αλλ  ε.  ̂ )  \ 
οηα  ειπεν  Κύριος  Η*  Κε·(ανί(1))  16  εζωγραφησα  ΑΟ  |  σου]  σοι 
Π*νκ1  (σου  Ο3)  ;  τα  τείχη  (τιχ.)  σου  Κ  17  ων]  νμων  ς\* 
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Β  μώσαντές  σε  έκ  σου  έξεΧεύσονται.     ι8άρον   κύκλω  τού$  οφθαλμούς  ι8 
σου  και  ί'δε  πάντας,  ιδού  σννηχθησαν  και  ήΧθοσαν  προς  σέ·  ζω  έγώ, 
Χέγει  Κύριος,  οτι  πάντας  αυτούς  ως  κόσμον  ένδύση,  και  περιθησεις 

αυτούς  ως  κόσμον,  ως  νύμφη.    Ι9οτι  τα  ερημά  σου  και  τα  κατεφθαρ-  19 
μ,βνα  και  τα  7Γ67Γτωκύτα,  ζ/ύι/  στενοχωρήσει  άπο  των  κατοικούντων , 

και  μακρυνθησονται   άπο   σου  οι   καταπίνοντές  σε.     20 ερουσιν  γαρ  2ο 
ει?  τα  ώτά  σου  οί  υίοι'  σου  ού$·  άπολωλεκαΓ  Στενοί  μοι  6  τόπος, 
ποίησόν  μοι  τόπον  Ινα  κατοικήσω.     21  και  ερείς  εν  ττ]  καρδία  σον  2ΐ 
Τι'ί   έγέννησέν  μοι  τούτους;   έγώ  δε  άτεκνος  και  χήρα,  τούτους  δε 
τις   έξέθρεψέν  μοι;   έγω   δε    κατεΧείφθην   μόνη,   ούτοι   δε   μοι  που 

ησαν ;  22  Ούτως  Χέγει  Κύριος  Ιδού  α'ίρω  εις  τά  εθνη  την  χέιρά  22 
μον,  και  βιρ  τάς  νήσους  άρω  σύσσημόν  μου,  και  αξουσιν  τους  νιούς 

σου   εν   κόΧπω,  τάς  δε   θυγατέρας   σου   έπ^  ώμων   άρούσιν,   23καϊ  23 
έσονται  βασιλείς  τιθηνο'ι  σον,  αι  δε  αρχονσαι  αντων  τροφοί  σον 
έπ\   πρόσωπον  της  γης   προσκννησονσίν   σοι,    και  τον   χουν  των 
ποδών  σου  Χίζονσιν   και  γνώση  οτι  έγω  Κύριος,  και  ουκ  αίσχνν- 

θησονται   οι    νπομένοντές   με.     24μη   Χημψεταί   τις    παρά   γίγαντος  2\ 
σκνΧα;  και  έάν  αίχμαΧωτεύση  τις  άδίκως,  σωθησεται;  25οντως  Χέγει  25 
Κύριος  Έάν  τις  αίχμαΧωτεύση  γίγαντα,  Χήμ-ψ-εται  σκϊ/Χα'  Χαμβάνων 
δε  παρά  Ισχύοντος  σωθησεται·  έγω  δε  την  κρίσιν  σον  κρινώ,  και 
έγώ  τους  ν'ιούς  σον  ρύσομαι·  26 και  φάγονται  οι  ΘΧίψαντές  σε  τάς  26 
σάρκας  αντών,  και  πίονται  ώς  οίνον  νέον  το  αίμα  αυτών  και  με- 
θνσθησονται,  και  αίσθανθησεται  πάσα  σάρξ  ότι  έγώ  Κύριος  6  ρν- 

**Ας)  17  εξ  ου  Β*  (εκ  σου  Β3ΐ))  18  σινηχθησαν  ί<*  (συνηχθ.  |  οιτι  ως  κοσμον 
(ι°)  ΚΑζ)*  (ΐιαίο  5νΛ>  *  (2ηι*)  |  περιθησει  Βα1>  περιθηση  ΝΑζ)  \  κοσμον  2°]  κόσ- 

μος Κ*  (-μον  ϊ\ι(ν[ά))  |  οπι  ως  3°  ̂Α(^  |  νύμφης  ΚΑ(^)  19  κατεφθαρμενα] 
οιεφθ.  Κ^Αί^  +  σου  ̂ π,ε  |  πετττωκοτα]  κατε\τττωκοτα  Ν*  (πεπτ.  |  νυν] 
ρΓ  *  οτι  Γ)ηι£  |  στενοχωρηση  Κ*  |  κατοικούντων  (καιτ.  Χ*  κατ.  Ν0·5)]  εζ>οικ. 
Α  +  σε  Κ*  (ίηαρΓοΒ  σε  Κ0-3-·  €·1))       20  απολωλεκας]  απωλεκας  Α  απωλεσας  0™5 
21  τουτουϊ  ι°]  ρΓ  α'θ'  *  συν  (^Π1£  |  χηρα]  +  θ'  ·*■  πάροικος  κ  εκκεκλεισμενη  (ϊηι£ 
22  Κύριο*]  ρι·  κϊ  Β^ξ)11^  |  αίρω]  αρω  ς)*νϊ<ί  (αΐ)0>  ς)3)  |  σνσημον  Β*  (σι-σσ. 
Β^^ροϊϊ  ο.λ)  συνσημον  ̂ *Α  |  κολπω]  +  σου  ̂   |  ̂7Γ  ω/χων]    επι  των  ω/χ. 
23  οπι  αυτών  Κ?Α(^)  |  χουν]  ΐηοερ  χω  ί\*  (χο^ν  |  λειξουσι  Β*1^3  |  και 
ουκ.,.υπομεν.  με]  σ'  κ  ουκ  αισχυνθησονται  οι  προσδοκωντες  με  α'θ'  ομοίως  τοις 
ο'  |  αισχυνθησονται]  αισχυνθηση  {εσχ.  Κ*  αισχ.  Ν0·13)  ΚΑ(^*  (-σονται 
(^η'8)  |  οπι  οι  υπομένοντες  με  ΧΑ(,)*  (ηαΐ}  δίΛ  ·*·  ί^)11^)  24  μη  \ημ·γεται 
...σωθησεται]  σ'  μη  ληφθησεται  παρα  δυνατόν  Χηψις  η  αιχμαΧωσια  δίκαιου 
διασωθησετε  α'θ'. ..κ  ει  αιχμαΧωτιζων  δίκαιον  περισωθησεται  |  Χηψεται 
Β^Ο*  (ίίεπι  25)  25  ούτως  (-τω  Ν*  -τως  Ν0·5)]  ρΓ  οι  γ'  Φ  οτι  | 
σου  2°]  μου  Β3*3  26  ̂ λι^αντεχ]  ΘΧιβοντες  Α  |  οιπ  και  2°  ̂   |  μεθυσθησορ 
Β*  (+ται  Β&5ηι£)  |  αισ^αζ/6'?7σεται]  θησεται  κυρ  ταδ  Β313  εσθανθησονται  Κ* 
(-θησίται  Κ°)  |  σα^  Κ*  (σαρ|  &ίε)  |  οπι  Κυρω?  Α 
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Τ,   ι  σάμενός   σε   και  αντιλαμβανόμενος   Ισχύος  Ίακώ/3.  1  Οντως  Β 
λέγει  Κύριος  ΤίοΙον  το  βιβλίον  του  άποστασίου  της  μητρός  υμών, 
ω  έζαπεστειλα  αυτήν ;  η  τίνι  υπόχρεα»  πεπρακα  υμάς;  Ιδού  ταϊς 
άμαρτίαις  υμών  έπράθητε,  και  ταΐς  άνομίαις  ύμών  έξαπεστειλα  την 

2  μητέρα  υμών.  2τί  οτι  ηλθον,  καϊ  ούκ  ην  άνθρωπος;  ε  κάλεσα,  και 
ουκ  ήν  ό  υπακούων ;  μη  ούκ  Ισχύει  η  χειρ  μου  του  ρύσασθαι;  η 
ούκ  Ισχύω  του  εζελέσθαι;  ιδού  τω  έλεγμω  μου  έζερημώσω  την  θά- 

λασσαν, και  θησω  ποταμούς  έρημους,  καϊ  ξηρανθησονται  οι  ιχθύες 
3  αυτών  άπο  του  μη  είναι  ύδωρ,  και  άποθανουνται  εν  δίψει.  3έν- 
δύσω  τον  ούρανόν  σκότος,  και  ώς  σάκκον  θησω  το  περιβόλαιον 
αύτού. 

4  ΑΚύριος  Κύριος  δίδωσίν  μοι  γλώσσαν  παιδίας  του  γνώναι  ηνίκα 

δεί  εϊπεϊν  λόγον  εθηκεν  μοι  πρωί,  π  ροσεθηκεν  μοι  ώτ'ιον  άκούειν, 
5  5 και  η  παιδία  κυρίου  Κυρίου  ανοίγει  μου  τα.  ώτα,  εγώ  δε  ούκ  άπειθώ 
6  ούδέ  αντιλέγω.  6τόν  νώτόν  μου  έδωκα  εις  μάστιγας,  τάς  δε  σια- 

γόνας μου   εις  ραπίσματα,  το   δε   πρόσωπον  μου  ούκ  άπεστρεψα 
7  άπο  αισχύνης  έμπτυσμάτων,  7  και  κύριος  Κύριος  βοηθός  μοι  εγεν- 
ηθη·  δια  τούτο  ούκ  ένετράπην,  άλλα  εθηκα  το  πρόσωπον  μου  ώς 

8  στερεάν  πετραν,  και  εγνων  οτι  ού  μη  αϊσχυνθώ.  8δτι  εγγίζει  6  δι- 
καιώσας  με·  τίς  ό   κρινόμενος  μοι;   άντιστητω  μοι  αμα-  και  τίς  ό 

9  κρινόμενος  μοι;  έγγισάτω  μοι.  9Ιδού  Κύριος  βοηθήσει  μοι·  τίς 
κακώσει  με;  Ιδού  πάντες  ύμεϊς  ώς  Ίμάτιον  παλαιωθησεσθε,  και  σης 

26  αντιΚαμβανομενοσε  Κ*  (-νος  σε  Γ,  1  ούτω  Χ  [  ποιον  το  βφλιορ]  ΝΑΟ 
ποιον  τούτο  β. :  σ'  ποιον  το  β.  α'θ'  ομοίως  τοις  ο'  ποιον  τούτο  β.  (2πιδ  |  ω]  η 
(ώ  Κ°·^)  ω$  Κά·3  |  τινι]  ι  2°  δυρ  Γ&δ  2  νεί  3       Α?νί<1  (τίνων  Α*ΓθΓί)  |  πεπρακα] 
ρΓ  θ'  *  των  πρασσδ\ντων  με  ω  0™Ζ  |  υμας]  +  θ'  ·*■  αυτω  (^)ιη£  2  τι  οτι 
ηλθον]  διότι  ηλθ .  Κ  οι  ο'  διότι  ηλθον  α' σ'  ομοίως  τοις  ο'  :  θ'  τι  οτι  ηλθο\  \ 
ουκ  ην  ο  υπάκουων  (επ.  ̂ *  υπ.  ά·3)]  ουχ  υπηκουσε\  Α  |  ουκ  3°  (ουκ\  Β* 
ου\κ  Β?)]  οπι  (ηαΐ)  (,)111^)  |  οπι  η  ουκ  ισχύω  του  εξελεσθαι  Κ?  (ροδίεα  τονοο)  | 
τω  ελεγμω  μου]  +  και  τη  απιλη  μου  Κ*  (ΐπιρΓοΙ)  τω  ελ.  μ.  και  Κ?  ροδίεα.  ιτενοο) 
τη  απειλή  μου  Α(^*  (τω  ελ.  μου  ̂ Π1^)  3  ενδύσω]  ρΓ  και  ̂ ^^·ι5Α^  |  ως 
σακκον  θησω]  ως  σακκον  Κ*  θησω  σακκον  ς^ζΛ)  θησω  ως  σακκον  φ»0510·3  α 
4  οιη  Κύριος  ι°  ΚΑΓ,)*  (Καϊ)  (^ίΟ  |  μοι  διδωσιν  |  παιδιας  (-ειας  Β3ΐ)Γ)3)] 
σοφίας  Α  |  του  γνωναι. .  .λογον]  α'  του  γν.  του  νποστηρισαι  σ'  του  γν.  ομιΚιαν 
(^«ΐίΓ  |  γνωναι]  +  εν  καιρώ  Α  |  πρωι]  ρΓ  το  Α  +  πρωι  Φ  νΐά)  (ρ05{6&  Γα8)  [ 
προσ\εθ.  0*  προ\σεθ.  φ  5  παιδεία  Β3ΐ)Γ)3  |  οπι  Κυρίου  Ν*Α(^*  (1ια1> 
^ο.Μοπ  [ροδίεα  ταδ]  0™ζ)  \  ανοιει  Ν*  (-γει  \  τα  ωτα  μου  Α  |  ουδε]  ουδ  Ν 
6  έδωκα]  δεδωκα  Α(£  |  ενπτυσματων  7  οπι  Κύριος  Κ^Αί^*  (1ιαΙ> 
Ο1»*)  |  μοι]  μου  ΚΑΟ  |  αλλα]  αλλ  Κ()  |  στερεαν]  εαν  δαρ  ταδ  Α3  |  αισχυνθω] 
κατεσχννθη  Ν*  -θω  Ν^νκΐ)  [αισχυνθω  9  Κύριος]  +  κς  Β313^,η&  | 
βοηθήσει]  βοηθεί  «ε·».  <:■&  (νϊά)  (ρ0δΐ€3.  Γ6ΥΟ0  -θησει)  Α()  (βοηθι  -θει  (^3)  01 
ο'  βοηθήσει  μοι  σ'  βοηθει  μοι  α'θ'  ομοίως  τοις  ο'  0,ΙΗ8  |  σης  καταφ.]  ρΓ  ω$ 
^^^(ν^^1)Α^  σ'  €υρως  Καταφ.  θ'  ομοίως  τοις  ο'  (2,ηε 
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Β  καταφάγ€ται   ύμάς.  10Ύίς   εν  νμϊν  ό  φοβούμενος  τον    κύριοι/;  ίο 
ΰπακουσάτω  της  φωνής  τον  παιδος  αντον·  οι  πορενόμενοι  εν  σκότα, 
και  ουκ  εστίν  αίιτοϊς  φως,  πεποίθατε  επ\  τω  ονόματι  Κυρίου  και 

άντιστηρίσασθε  επί  τω  θεώ.  "ιδοΰ  πάντες  νμείς  πυρ  καίετε  και  ιι 
κατισχύετε  φλόγα·  πορεύεσθε  τω  φωτϊ  του  πυρός  υμών  και  τη 
φΧογϊ  η  εξεκαύσατε·  δι'  ε'με  εγενετο  ταύτα  νμΐν,  εν  Χνπη  κοιμη- 
θησεσθε. 

1  Ακούσατε  μον,  οι  διώκοντες  το  δίκαιον  και  ζητοϋντες  τον  κύριον,  ι  ΕΙ 
εμβλεψατε   εις  την    στερεάν   πετραν   ην   εΧατομησατε,   καϊ   εις  τον 

βόθυνον  τον  Χάκκον    ον   ώρνξατε.     2εμβλεψατε  είς  Αβραάμ  τον  2 
πάτερα  νμων,  και  είς  Σάρραν  την  ώδίνονσαν  νμάς·   οτι  είς  ην  και 
εκάλεσα  αντόν,  καί  ενλόγησα  αντον  κα\  ήγάπησα  αντόν.     3κα\  σε  ννν  3 
παρακαλέσω,  Σειών,  και  παρεκάΧεσα  πάντα  τά  έρημα  αντής,  και  θησω 
τά  έρημα  αυτής  ως  παράδεισον,  καί  τά  προς  δυσμάς  ως  παράδεισον 
Κνρίον  ευφροσυνην  και  άγαλλίαμα  ενρησονσιν  εν  αυτί},  εξομολόγησιν 

και  φωνην  αίνεσεως.  Α'  Ακούσατε  μου,  ακούσατε  μον,  Χαός  μον,  4 
κα\  οι  βασιλείς  προς  με  ενωτ'ισασθε,  οτι  νόμος  παρ'  ε  μον  εξεΧεύσεται, 
και  η  κρ'ισις  μον  εϊς  φώς  εθνών.  5εγγίζει  ταχύ  η  δικαιοσύνη  μον,  καϊ  5 
εξελεύσεται  ώς  φώς  καί  το  σωτηριόν  μον,  καί  εϊς  τον  βραχίονα  μον 
εθνη  ελπιονσιν  ·  εμε  νήσοι  νπομενονσιν  και  εϊς  τον  βραχίονα  μον 
ελπιονσιν.  6αρατε  εϊς  τον  ονρανον  τονς  οφθαλμούς  νμών,  καί  εμ-  6 
βλέψατε  εϊς  την  γην  κάτω,  οτι  6  ονρανος  ώς  καπνός  εστερεώθη,  η  8ε 
γη  ώς  Ίμάτιον  παλαιωθησεται,  οι  δε  κατοικονντες  ώσπερ  ταντα  άπο- 
θανοννται,  το  δε  σωτηριόν  μον  εις  τον  αιώνα  εσται,  η  δε  δικαιοσύνη 

μον  ον  μη  εκλίπη.  7' Ακούσατε  μον,  οι  είδότες  κρίσιν,  Χαος  ον  6  γ 
ί*Αζ)  10  τις]  ΤΆ5  αΐίς  ΐη  τ  ίηίεπαδ  Β?  |  υπακουσατω]  επακονσατω  ακονσατω 

Α(^)*  υπ.  (^(^  |  οιη  και  ι°  Κ?Α<3  |  άντιστηρίσασθε]  αντιστηρι'ςεσθαι  ί< 
11  κατισχύετε]  κατισχύσατε  ι,  χυ  δΐιρ  Γ3.5  Α3  |  φλόγα]  +  πυρός  ̂   |  πυρός] 
προς  Κ*  (πνρ.  Κ°)  Ϊ.Ι  1  ακούσατε]  ακουσαντες  Κ*  (-σατε  Ν?)  |  ην 
ελατομησατε.,.ωρυξατε]  θ'  εξ  ης  ελατομηθητε  κ  εις  την  οπη\  τον  λακκον 
οθε\  εξεκοπητε  α'σ'  ομοίως  τα  τούτων  εχομενα  0™2  2  εμβλεψατε] 
εμβλε  δΐιρ  Γ&δ  Β1(^ο^ι,^ι,  |  Σαραν  Κ*  (Σαρρ.  \  και  ευλογ.  αντον  και]  ρ  γ  οββΐ 
Β3  (ηοη  ίπδί  Β1»)  [  ηνλογησα  Α(^  |  αντον  3°]  +  και  επληθννα  αντον  ̂ ίΑ^ 
3  Σιων  Β^Αί^  |  πάντα]  πα  δΐιρ  Γ3.5  ν  δΐιρεΓδΟΓ  Α3-  |  οιώ  και  θησω... αυτής  2° 
Α  |  οηι  και  τα  προς  δυσμάς  ώς  παράδεισον  (ροδίεα  τεροδ)  |  οπι  τα  προς 
δυσμάς... Κυρίου  (η&σ  εχο  κϋ  δυβ  Φ  (^ε)  |  τας  προς  δ.  Β*  (τα  προς  δ. 
Β?)  |  αγαλιαμα  Κ  |  φωνην]  ν  Γ&δ  Ν?  4  οπι  μου  ι°  Α(^  |  ενωτισασθε]  σα 
δΐιρ  Γ&δ  (^νί<1  5  μου  ι°]  οπι  Χ  σου  Α*  (μον  Α3)  |  ως  φως  και]  εις  φως 
Ν  οηι  Αφ*  (η&1>  ως  φως  (^Π1^)  |  βραχιοναν  (ι°)  ϊ<*  (ν  ι°  να*  ̂ ?)  6  εν- 
βλεψατε  ̂   |  η  δε  γη]  και  η  γη  Α  |  οι  δε  κατ.]  και  οι  κατ.  Χ  |  κατοικονντες] 
+  αυτήν  (51ιο  ·Χ.  )  +  Την  Α(2*  |  εκλειπη  Α(^  7  ιδοτες 
Α  |  λαος]  +  μου  ΚΑ() 
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νόμος  μου  εν  τή  καρδία  υμών,  μη  φοβεισθε  όνειδισμόν  ανθρώπων,  και  Β 

8  τω  φαυλισμώ  αυτών  μη  ήττάσθε.  8ώς  γαρ  ιμάτιον  βρωθήσεται  υπό 
χρόνου,  καϊ  ώς  ερια  βρωθήσεται  υπό  σητός,  η  δε  δικαιοσύνη  μου  εις 
τον  αιώνα  εσται,  τό  δε  σωτήριόν  μου  εις  γενεάς  γενεών. 

9  9'Έξεγείρου  εξεγείρου,  Ιερουσαλήμ,  και  ενδυσαι  την  ϊσχύν  του 
βραχίονός  σου·  εξεγείρου  ώ$·  εν  αρχή  ημέρας,  ώς  γενεά  αιώνος,     ου  σύ 

ίο  ει  10 ή  ερημούσα  θάλασσαν,  ύδωρ  αβύσσου  πλήθος;  ή  θεισα  τα  βάθη 
ιι  τής  θαλάσσης  όδόν  διαβάσεως  ρυομενοις  11  και  λελυτρωμενοις ;  υπό 

γαρ  Κυρίου  άποστραφήσονται,  και  ήξουσιν  εις  Σειών  μετ'  ευφροσύνης 
και  άγαλλιάματος  αϊωνιον  επ\  κεφαλής  γαρ  αυτών  αίνεσις,  και 
ευφροσύνη  καταλήμψεται  αυτούς,  άπεδρα  οδύνη  και  λύπη  και 

ΐ2  στεναγμός.  12 εγώ  είμι  εγώ  ειμι  ό  παρακαλών  σε·  γνώθι  τ'ις  ούσα 
εφοβήθης  από  ανθρώπου  θνητού  και  από  υιού  άνθρωπου,   οι  ώσίΐ 

13  χόρτος  εζηράνθησαν.     13  και   επελάθου  θεόν  τον  ποιήσαντά  σε,  τον 
ποιήσαντα  τον  ούρανόν  και  θεμελιώσαντα  την  γήν  ·  και  εφόβου  αβι 
πάσας  τάς  ημέρας  τό  5  πρόσωπον  του  θυμού  τού  θλίβοντας  σε,  όν  §Γ 
τρόπον  γαρ  εβουλεύσατο  τού  άραί  σε·    και   νύν  πού   ό   θυμός  τού 

14  θλίβοντός  σε  ;  ΙΛεν  γαρ  τω  σώζεσθαί  σε  ού  στήσεται  ούδε  χρονιεϊ· 
15  15 οτι  εγώ  ό  θεός  σου  ό  ταράσσων  την  θάλασσαν  και  ήχών  τά  κύματα 
ι6  αυτής,  Κύριος  σαβαώθ  ονομά  μοι.     ι6θήσω  τούς  λόγους  μου  εις  τό 

στόμα  σου,  καϊ  υπό  την  σκιάν  τής  χειρός  μου  σκεπάσω  σε,  εν  τ} 
έστησα  τον  ούρανόν  και  εθεμελίωσα  την  γήν  και  ερεϊ  Σειών  Ααός  μου 

17  ει  σύ.  17  Έξεγείρου  εξεγείρου,  άνάστηθι,  Ιερουσαλήμ,  ή  πιούσα 

7  μη]  και  Ν*  (μη  Κ0·*· |  φανλισμω  ζ)*  (άε  ζ)*  φ  ίαηίιιπι  5ηρεΓ6$ί)  ΚΑς)Γ 
8  ω$  ι°]  ωσττερ  ̂ <^·αΑ^  |  οπι  γαρ  0*  (Ηαβ  (^ηι?)  |  ω$  2°]  ωσπερ  Α  |  αιωναν  Κ* 
(ίιηρίΌβ  ν  Κ |  γενεαν  Κ*  (-ι>α$  Καβ»Λ)  9  Ιερουσαλήμ]  ρΓ  τ  | 
ε\ν  ̂ *  β|  Ρ3·  10  η  ερημουσα]  ρΓ  θ'  '%  η  λατομησασα  πλάτος  διαλνσασα 
δράκοντα  ου  συ  ει  (£,ηΖ  |  θάλασσα  Α?  |  τα  βαθη]  το  βάθος  Κ*  (-θος  δΐιρ  ταϋ 
Κ1)  11  ελυτρωμενονς  £\*  (λελυτρωμενοις  ̂ ε·».  <:■*>)   |   Σιων  Β1·  (ϊη  ω  Γ3.5 
αϋς  υί  νίά)  Α  Ο  |  επι  κεφαλής  γαρ]  επι  της  κεφ.  ς\  επι  γαρ  της  κεφ.  Α(^  | 
αινεσις]  ρΓ  αγαλλιασις  και  +  αγαλλιαμα  και  Α  \  καταληψεται  (V1  |  [απε]δρα 
οδύνη  και  λυπη  και]  ο1:>ε1  ρΓ  Β3  (ηοη  ίηδΐ  Β13)  |  και  50]  ρΓ  τ  12  γνώθι] 
ΡΓ  -  +  Κ*(^)α  |  τις  ουσα]  τινα  £νΑ(^  α'  τις  συ  σ'τις  ει  οι  ο'  τις  ουσα 
θ'  ομοίως  τοις  ο'  |  εφοβηθης  (εφαβ.  Κ*  εφοβ.  Ν".  <:·*>)]  ρΓ  ευλαβηθεισα  Ν 
(-0ισα  Ν*  -θεισα  \&·*>^)  Α(^  13  θεον]  θύ  Α*  (θν  ΑΆ)  |  την  γην 
θεμελιώσαντα  \  του  προσώπου  Κ  |  θυμού]  +  μου  ̂ ς·α  |  του  θλιβ.]  αυτού 
θλιβ.  Κ*  |  αραι  σε]  αρεσαι  σε  Α  αρβ|σαι  (?αρε  σαι)  Γ  14  χρονιει]  +  θ' 
*·  κ  ου  θανατώσεις  (.πιο)  διαφθορά]  κ  ου  μη  υστέρηση  ο  άρτος  αυτού  (,)"'*>' 
16  σκιάν  της  χειρός]  σκεπην  (ρ05Ϊ63  ΙΤ1Γ3  σκιάν)  της  χ.  Κ°·&  δεζιαν  Α  |  και  ερει 
Σ.  λαος  μου  ει  συ]  α'  κ  του  ειπείν  τη  Σιων  λ.  μ.  συ  σ'  κ  εις  το  ειπεϊ\  τη 
Σ.  λ.  μ.  ει  |  Σιων  Β'>  (ϊη  ω  ΓΟδ  Σΐΐίς  ιιΐ  νϊοΐ)  ΚΑί^Γ  17  οιτι  εξεγειρον 
2"  Ν?  (ροίΐεα  ΓβδΙίΐ)  ζ)*  (Ηςι1:>  Ο"1*) 
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V,  εκ  χειρός  Κυρίου  τό  ποτηριον  του  θυμού  αύτοΰ·  το  ποτηριον  -γαρ  της 
πτώσεως,  το  κόνδυ  τοΰ  θυμού  έξέπιες  και  έζεκένωσας,  18 και  ουκ  ην  6  ι3 
παρακαλών  σε  από  πάντων  των  τέκνων  σου  ων  ετεκες,  και  ουκ  ην  ό 
αντιλαμβανόμενος  της  χειρός  ατού  ουδέ  από  πάντων  των  υιών  σου  ων 

νψωσας.     19 δύο  ταύτα  άντικείμενά  σοι·    τις   σοι   συνλυπηθησεται ;  19 
πτώμα  και  συντριμμα,  λιμός  και  μάχαιρα·  τις  παρακαλέσει  σε;  20 οι  2ο 
υιοί  σου  οι  άπορούμενοι,  οι  καθεύδοντες  έπ'  άκρου  πάσης  εξόδου  ώί 
σευτλίον  ήμίεφθον,  οι  πλήρεις  θυμού  Κυρίου,  έκλελυμένοι  διά  Κυρίου 

τού  θεού.     21  διά  τούτο  άκουε,  τεταπεινωμενη  και  μεθΰουσα  ουκ  από  ζτ 
ο'ίνου.    2~οΰτως  λέγει  Κύριος  ό  θεός  ό  κρίνων  τον  λαόν  αυτού  Ιδού  22 
ε'ίληφα  εκ  της  χειρός  σου  το  ποτηριον  της  πτώσεως,  το  κόνδυ  τού 
θυμού  μου,  και  ου  προσθησί)  ετι  πιεϊν  αύτό'  23 και  δώσω  αυτό  εις  τάς  23 
χείρας  τών  άδικησάντων  σε  τών  ταπεινωσάντων  σε,  οι  είπαν  τη  ψυχή 
σου  Κυψον,  ΐνα  παρελθωμεν  και  εθηκας  ϊσα  τη  γη  τα  μέσα  σου  εξω 

τοϊς  παραπορευομένοις.  τ,Έξεγείρου  έξεγείρου,  1ε ιών '  ενδυσαι  ι  Ι.ΐΐ 
την  ισχυν  σου,  Σειών,  και  σύ  ενδυσαι  την  δόξαν  σου,  'ίερουσαλι'ιμ, 
πόλις  η  άγια*  ούκέτι  προστεθησεται  διελθεϊν  διά  σού  άπερίτμητος  και 
ακάθαρτος.    2έκτίναξαι  τον  χούν  και  άνάστηθι,  κάθισαν,  Ιερουσαλήμ·  2 
εκλυσαι  τον  δεσμόν  τού  τράχηλου  σου,  η  αιχμάλωτος  θυγάτηρ  Σειών. 
3οτι  τάδε  λέγει  Κύριος  Αωρεάν  έπράθητε,  και  ου  μετά  αργυρίου  λυτρω-  3 

θησεσθε.  40υτω$·  λέγει  κύριος  Κύριος  Έϊς  Α'ίγυπτον  κατέβη  ό  λαόί  4 
μου  τό  πρότερον  παροικησαι  εκεί,  και  εις  Ασσυρίους  βία  ηχθησαν  5κα\  5 

&Α(^)Τ  17  εκ  χειρός  Κ.  το  ποτ.  τον  θνμου  αυτού]  το  ποτ.  τον  θνμον  εκ  χειρός 
κν  £·ίΑ(^  [το]  7γοτ.  εκ  χειρός  κν  Γ  |  της  πτώσεως  ...θνμον  (2°)  5ΐιρ  Γ&5  Α3· 
(ροδί  θν\  δραί  6δ£  2  ίονί  ΙίΐΙ)  |  θνμου  2°]  +  μον  |  εξεττιβϊ]  επιες  Α  εξεπιε  Γ 
18  σε]  ε  Α  |  ν\ιων  Β*  νι\ων  Β?  |  νψωσας  ̂ ίιν^<^  (σ  δυρ6Γδ0Γ :  Ιΐΐί  ραποΐοΓ  ΐη 
ς)*νΐά)  19  οηα  σοι  2°  Κ*  (ηαο  Κ*·3»       |  σννλνπηθησεται  Β*  Γ]  συλλνπ. 
Β13^Α^  |  σε  παρακαλέσει  Α(^  20  σον]  σοι  Α  |  ως  σεντλιον  (σειτλ.  ΚΛ 
σεντλ.  [ρπιΐδ  ίοιΐ  σευται.]  ϋε.&,  ο.ΐ>)]  α'θ'σ'  ως  ορνξ  (^ηι£  |  ημιεφθον  (-φθο'ν  Κ* 
-φθό\  ς^Ζ)]  α'  ημφιβληστρενμενος  σ'  εν  αμφιβληστρω  θ'  σννειλημμενος  (^)ηιϊ  [ 
πλήρης  Β  |  θεον]  +  σον  ̂ ε·3  (ηΐΓδ  Γ&$)  21  ακονε]  +  θ'σ'  ·*·  τοντο 
22  οντω  Κ*  (-τως  ϋ°·&:  ς  ϊχχχβ  ΓΣΐδ)  |  θεος]  +  οι  γ'  *·  σον  |  οηι  μον  ΚΑ^  | 
προσθησει  Χ  23  δωσω.,.σε  ι°]  ρι·  οπείοδ  αάηοί  οι  ωβ'  ον  κ'  π'  εβρ'  Β* 
(ηοη  ϊηδί  Β15)  |  δώσω]  εμβαλω  Α(^  [  των  ταπεινωσάντων]  ρΓ  και  Β^^εΑί^Γ  [ 
τα  μεσα  σον]  τα  μεταφρενα  σου  &\Α(^)  τα  μεσα  . .  ε\να  [σ]ο[ν]  Γ  α'  σώμα  σοι·  σ' 
τον  νωτον  σον  θ'  ομοίως  τοις  ο  τα  μεσα  σον  (^)η'^  Ι^ΙΙ  1  Σιων  Β&ΚΑΧ^Γ 
(βΐδ  [ι°  Ν]:  ΐίεηι  2,  7,  8)  |  οηι  Σειων  2°  Ν  |  οηι  συ  Ν?  (ροδίεα  Γενοο)  Α(^Γ  | 
η  αγια]  οηι  η  ΑΓ  2  εκλυσαι]  εκδνσαι  £\  (-σε  Κ*  -σαι  Ν^1")  ΑΓ  ενδνσαι  Ο* 
(εκλυσαι  (^)1Π£)  α'  περιλνσαι  σ'  απολνσαι  θ'  διαλνσον  (2ιη£  |  τράχηλου]  χ  δΐιρ  Γ83 
Β?  |  ίπιρίΌΐ)  σον  (ροδίεα  Γενοο)  4  όντως  (-τω  Κ*  -τως  &$?·3  $  γιιγ$  ι  αδ)]  ρ  γ 
οι  γ'  ·*·  οτι  (^ηιε  |  οηι  κνριος  &Α()*  (ηπ.0  <3ιη£)  Γ  5  και  ννν.,.Κνριος]  α'  κ 
νυν  τι  μοι  ωδε  φησι  πιπι  θ'σ'  κ  ννν  τι  εστι\  μοι  ωδε  λέγει  κς  ̂ η1§' 
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νυν  τί  ώδε  εστε  ;  τάδε  λέγει  Κύριος  "θπ  ελήμφθη  6  λαός  μον  δωρεάν,  Β 
θανμάζετε   και  ολολύζετε,     τάδε  λβγβι  Κύριο?  Δι'  νμάς  δια  παντός 

6  το  ονομά  μον  βλασφημείται  εν  τοις  εθνεσιν.  6  δια  τοΰτο  γνώσεται  ό 
λαόί  /χου  τό  ονομά  μον  (ν  τ§  ήμ*Ρα  εκείνη,  οτι  εγώ  είμι  αντός  ό 

7  λαλών  πάρειμι  7  ως  ώρα  επι  των  όρεων,  ως  πόδες  εναγγελιζομένον 
άκοην  ειρήνης,  ως  εναγγελιζόμενος  αγαθά,  οτι  άκονστήν  ποιήσω  την 

8  σωτηρίαν  σον  λέγων  Σειων  Βασιλεύσει  σον  6  θεός·  8 οτι  φωνή  των 
φνλασσόντων  σε  νψώθη,  και  τη  φωνη  αμα  ενφρανθησονται·  οτι 
οφθαλμοί   προς   οφθαλμούς   οψονται,  ήνίκα   αν  ελεηση  Κύριος  την 

9  Σειών.  9 ρηξάτω  ενφροσννην  αμα  τα  έρημα  Ιερονσαλημ,  οτι 
ίο  ήλέησεν  Κύριος  αντην  και  ερύσατο  Ιερονσαλημ.     ΙΟ και  αποκαλύψει 

Κύριος  τον  βραχίονα  τον  αγιον  αντον  ενώπιον  πάντων  τών  εθνών,  και 
οψονται  πάντα  ακρα  της  γης  την  σωτηρίαν  την  παρά  τον  θεον  ημών. 

ιι  "άπόστητε  άπόστητε,  εζελθατε  εκείθεν  και  άκαθάρτον  μη  άψησθε, 
έξελθατε  εκ  μέσον  αντής,  άφορίσθητε,  οί  φέροντες  τα  σκεύη  Κνρίον  · 

12  Ι2οτι  ον  μετά  ταραχής  εξελεύσεσθε  ονδέ  φνγη  πορεύσεσθε,  προ- 
πορεύσεται  γάρ  πρότερος  νμών  Κνριος  και  ό  επισννάγων  νμας  θεός 
Ισραήλ. 

13  Ι3Ίδού  σννήσει  ό  παις  μον,  και  νψωθήσεται  και  δοξασθήσεται 
ΐ4  σφόδρα.  Η6ν  τρόπον  εκστήσονται  επι  σε  πολλοί,  όντως  άδοξήσει  από 
15  ανθρώπων  τό  είδός  σον,  και  ή  δό£α  σον  από  τών  ανθρώπων.  ι5ουτω 

θανμάσονται  εθνη  πολλά  επ'  αντω,  και  σννέξονσιν  βασιλείς  τό  στόμα 

5  τι  ωδε .  .  εστβ  Γ   |    εσται  Α    \    ελημφη  ς\  ελήφθη        |    νμας]  +  τους  ΝΑ(^Γ 
ανοϋς  Γ       5 — 6  βλασφημείται.,  τούτο  γνω[σεται]]  ρν  οΜοδ  ΒΛ  (ηοη  ϊηδΐ  Β*>)  ! 
εν]  ρτ  τ  (^?  6  γνωσεται]  γνωσεσθε  Γ  |  το  όνομα  μον]  τον  κν  (^*  (το  ον. 
μου  (^ε)  |  εν]  οηα  Γ  ρΓ  οι  γ'  *■  δια  τούτο  0™%  |  αυτός  ο  λάλων  ο  δβςη 
θοηΐυη§  Ν  7  ω!  ω ρα... σωτηρίαν]  α'  τι  ωραιωθησά\  {σ'  τι  ευτρεπιζεις  θ' 
ως  ευτρεπεις)  επι  τα  ορη  πόδες  ευαγγελικό  μεν  ον  ακοντίζοντας  ειρηνην  ευαγγε- 

λισμένου αγαθόν  ακουτιξΌντος  σωτηρια\  (^)™%  |  ωρα]  ωραίοι  (^)ιη£  8  οηι 
οτι  Γνΐ(1  |  των  φυλάσσονταν]  α'  σκοπεντων  σον  θ'σ'  των  σκοπών  σου  |  προς 
1:>Ϊ5  50Γ  Κ*  |  αν]  εαν  (^Γ  |  ελεήσει  Ν  (-σι  Κ*  -σει  Ν°·ι>)  Α  9  ευφροσύνη 
Χ  !  οηι  Κύριος  Κ*  (ηαΐ)  Ν0·3)  Γ  (ηίδί  αυτήν  [κς])  |  ερρυσατο  Β3Ϊ)  Αί^Μνκΐ)  ρ  | 
οηι  Ιερουσαλήμ  ι°  Ν*  (ηαΒ  Ιλμ  Ν0·15)  10  αποκαλύψει  (-λειφ.  Γ)]  θ'σ' 
απεκάλυψε]  (2™%  |  αυτού  τον  αγιον  Α(^  |  ακρα]  ρτ  τα  εθνη  τα  Κ*  (ΐηφΓΟΟ  τα 
εθνη  Ν^  ροδίοα  Γβροβ)  Γ  ρΓ  τα  Α^  |  οπι  ημων  ΑΟ*  (ηαο  (^ε)  11  β£ελ- 
θετε  1)Ϊ5  ζ)3™1  !  αψησθε]  απτεσθε  Ν  (-θαι)  Α  (-θαι)  Ο  απτησθε  Γ  |  μέσου]  ρτ 
του  Ν  |  αφορισθητε]  ρτ  και  0Τ  \  σκευή]  +  [του  οι]κου  Υνιά  12 — ΙΛΙΙ  4  ιώιιϊΪΙςι 
ϊη  Γ  12  πορεύσεσθε]  πορευεσθε  (>  σ'  απελευσεσθαι  α'θ'  ομοίως  τοις  ο' 
('^ε  |  προπορευσεται]  πορευσεται  Α^*  (προπορ.  ̂ Iηί?)  |  πρότερος]  προ  προσώ- 

που Κ  |  επισννάγων]  σνναγων  Κ*  (επισ.  ε·&  (νι4>)  |  θεος]  ρτ  κς  ο  ΝΑ<3 
13  συ  ησει  Β*νϊά  (συΐνησει  Β?)  |  σφοδρά]  ρτ  οι  γ'  ·*·  />  μετεωρισθησεται  (2ηι« 15  οιτω5  ΝΑ  |  σΐ'ΐ'α^οι/σΐί'  Α 
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Β  αυτών  ·  οτι  ο'ις  ουκ  άνηγγελη  περι  αυτού  οψονται,  και  οι  ουκ  άκηκόασιν 
συνησουσιν. 

τΚύριε,  τις  επίστευσεν  τη  άκοη  ημών  ;  και  6  βραχίων  Κυρίου  τίνι  ι    υ  II 
απεκαλύφθη  ;  2 άνηγγειλαμεν  ώς  παιδίον  εναντίον  αυτού,  ώς  ρίζα  εν  2 
γη  διψώση  ·  ουκ  εστίν  ίΐ'δοί  αύτώ  ούδε  δόξα.     και  ε'ίδομεν  αυτόν,  και 
ουκ  ειχεν  βιδο$·  ουδί  κάλλοί,  3αλλά  το  είδος  αυτού  ατιμον  και  εκλιπόν  3 
παρά  τους  υιούς  των  ανθρώπων  άνθρωπος  εν  πληγή  ών  και  βιδώί 

•I  Γ  φερειν  μαλακίαν,  ότι  άπεστραπται  το  πρόσωπον  αυτού**  ήτιμάσθη  και 
ουκ   ελογίσθη.     4ουτος    τάς    αμαρτίας    ημών   φέρει  και   περ\  ημών  4 
όδυνάται,  καϊ  ημεϊς  ελογισάμεθα  αυτόν  είναι  εν  πόνω  και  εν  πληγή 
και  εν  κακώσει.     5 αυτός  δε  ετραυματίσθη  διά  τάί  αμαρτίας  ημών,  και  5 

μεμαΧάκισται  διά  τάς  ανομίας  ημών  παιδία  ειρήνης  ημών  επ'  αυτόν, 
τώ  μώΧωπι  αυτού  ημείς  ίάθημεν.     6  πάντες  ώς  πρόβατα  επλανήθημεν,  6 
άνθρωπος  τη  όδω  αυτού  επΧανηθη  ·  και  Κύριος  παρεδωκεν  αυτόν  ταΐς 
άμαρτίαις  ημών.      7  και  αυτός   διά  το    κεκακώσθαι    ουκ    ανοίγει    τό  η 
στόμα·  ώς  πρόβατον  επ\  σφαγήν  ήχθη,  και  ώς  αμνός  εναντίον  του 
κείροντος    άφωνος,    ούτως    ουκ    ανοίγει  τό   στόμα   αυτού.      Βεν   τη  8 
ταπεινώσει  η  κρίσις  αυτού  ήρθη  ·  την  γενεάν  αυτού  τις  διηγήσεται ; 
οτι  αίρεται  από  της  γης  η  ζωή  αυτού,  από  τών  ανομιών  τού  Χαού  μου 
ήχθη  εις  θάνατον.     9  και  δώσω  τους  πονηρούς  αντί  της  ταφής  αυτού,  $ 
και  τους   πλουσίους  άντι  τού  θανάτου·    οτι  άνομίαν  ουκ  εποίησεν, 
ούδε  δόλον  εν  τω  στόματι  αυτού.     10  καϊ  Κύριος  βουλεται  καθαρίσαι  ίο 
αυτόν  της  πληγής·    εάν  δώτε   περί  αμαρτίας,  η  ψυχή   ημών  οψεται 
σπέρμα  μακρόβιον  και  βουλεται  Κύριος  άφελεϊν  απο  τού  πόνου  της 

ψυχής  αυτού,  11  δεΐζαι  αύτω  φώς  και  πλάσαι  τη  συνεσει,  δικαιώσαι  ιι 

ΝΑζ)Γ       15  πιρι  Ν*  {περι  Ν1)  ΕΠΙ  1  τινι]  ρΐ"  α'θ'   *  εττι  |  απε- 
καλυφη  £ν*  (-φθη  Νε)  2  εναντίον  αυτού  ως  παιδιον  Κ  (ττεδ.  Χ*  παιδ. 
^ε  ΐ5)  Α(1  |  ως  παιδιον]  α  ως  τιτθιζομενο\  θ'  ως  θηλαζον  (^)ηι£  |  αντω  είδος 
^  |  ιδομεν  Α  Γ  |  ονδε]  ουτε  Κ  3  αλλα  το  είδος]  αλλ  £ΐ<5ο5  Γ  |  οηι 
και  ι°  Α(^  |  εκλιπόν]  εκλιπόντα  (-λειπ.  ̂ αΐ3)  εκλειπον  Αζ)Λ  |  τους  νιους 
των  ανθρώπων]  ρΓ  παντας  Κ  (πά\  Κ*  παντας  ̂ <=·3»ε·ΐ>)  παντας  ανοϋς  Α(^* 
(τους  νιους  τώ  ανων  (^),Ώε)  4  οηι  είναι  Ν*  (ηαο  Χ0·13)  |  πονοις  Κ*  (-νω 
Χ.^)  |  πληγη]  +  α'θ'  *  νπο  θυ  (δΐο  νΐί  νΐά)  (2ιη£  5  αμαρτίας]  ανομίας 
^Α(^  |  μεμαλακισται]  εμαλακισθη  Α  |  ανομίας]  αμαρτίας  Ϊ<Α^  |  7ταιδβια  (^)3 
7  κεκραγωσθαι  £$*γί<1  (κεκακ.  |  κειροντος]  κειραντος  Κ0·3  (κιρ.)  Α  +  αντον  ϋ0-3- 
(ΐΆ5  Ν0·15)  Α(^  8  ταπεινώσει]  σει  ηοη  ίηδί  Β15  |  ήρθη]  ηχθη  Ν*  {ηρθ.  <=·*>)  | 
ηχθη]  η  ι°  δηρ  Γ3.δ  ΑΆ  ηκει  (^)ιη£  9  θανάτου]  +  αντον  Β3ΐ>&Α(~)  \  δολον] ευρέθη  δόλος  Κ0·*  (δολοϊ  εΐϊαιη  ̂ ε  ΐ3)  Α(^  10  της  πληγής  (λη  δΐιρ  Γαδ 
Α*)]  ρΓ  απο  Α  |  νμων  XΑ^Γ  |  βουλεται  Κύριος]  κς  βουλετε  Κ*  (-ται  Ν0·15) 
+  οι  γ'  '%  εν  χειρι  αυτόν  ζ)"1^  |  τον  πονον  δυρ  ταδ  Α&?  11  και  πλασαι 
τη  συνεσει]  α'θ'  εμπλησθησεται   εν  τη  γνώσει  αυτόν  σ'  χορτασθησεται. . . 
0™%  |  σν\εσει  Β*  σν\νεσει  Β? 
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δίκαιον  εν  δονλεύοντα  πολλοίς,  και  τάς  αμαρτίας  αυτών  αυτός  άνοίσει.  Β 

ΐ2  12 δια  τούτο  αυτός  κληρονομήσει  πολλούς,  και  τών  Ισχυρών  μεριά, 
σκΰλα·  άνθ'  ων  παρεδόθη  εις  θάνατον  η  ψυχή  αυτού,  και  εν  τοις 
άνόμοις  ελογίσθη,  και  αυτός  αμαρτίας  ποΧΧών  άνήνεγκεν,  και  διά  τά$· 
ανομίας  αυτών  παρεδόθη. 

Π-ΐν  ι  1Έυφράνθητι,  στείρα  ή  ού  τίκτουσα,  ρήξον  και  βόησον,  ή  ουκ 
ώδίνονσα,  οτι  ποΧΧά  τά  τέκνα  της  έρημου  μάΧΧον  η  της  εχούσης  τον 

2  άνδρα*  είπεν  γάρ  Κύριος.  2 πλάτννον  τον  τόπον  της  σκηνής  σον  και 
τών  αύΧαιών  σου,  πηξον,  μη  φείση,  μάκρυνον  τά  σχοινίσματά  σου, 

3  και  τους  πασσάλους  σου  κατίσχυσαν,  3ετι  εις  τά  δεξιά  και  τά  αριστερά 
εκπετασον  ■    και    τό    σπέρμα   σου   εθνη    κληρονομήσει,    και  πόλεις 

4  ήρημωμενας  κατοικιείς.  4 μή  φόβου  οτι  κατησχύνθης,  μηδε  εντραπης 
οτι  ώνειδίσθης,  οτι  αίσχύνην  αϊώνιον  επιλήση,  και  όνειδος  της  χηρείας 

5  σου  ου  μή  μνησθήση.  5  οτι  Κύριος  6  ποιών  σε,  Κύριος  σαβαώθ  όνομα 

αύτώ·  και  ό  ρυσάμενός  σε,  αυτός  θεός  >1σραήλ,  πάση  τη  γη  κληθή- 
6  σεται.  6ούχ  ώς  γυναίκα  καταλελιμμενην  και  όλιγόψνχον  κεκληκεν 
σε  ό  κύριος,  ούδ'  ώς  γυναίκα  εκ  νεότητας  μεμισημενην  '  είπεν  ό  θεός 

7  σου.      1  χρόνον   μικρόν   ενκατελιπόν   σε,   και  μετ*  ελέους  μεγάλου 
8  ελεήσω  σε'  8 εν  θυμώ  μικρω  άπεστρεψα  τό  πρόσωπον  μου  από  σου, 
9  και  εν  ελεεί  αίωνίω  ε'λεήσω  σε·  είπεν  ό  ρυσάμενός  σε  Κύριος.  9 από 
τον  ύδατος  του  επ\  Νώε  τουτό  μοί  εστίν »  καθότι  ώμοσα  αύτω  εν  τω 
χρόνω  εκείνω,  τη  γη  μή  θυμωθήσεσθαι  επ\  σοι  ετι,  μηδε  εν  απειλή 

ίο  σον  10 τά  ορη  μεταστησεσθαι,  ονδ  οι  βοννοί  σου  μετακινηθήσονται· 
ούτως  ούδε  τό  παρ*  εμοϋ  σοι  έλεος  εκλείψει,  ούδε  ή  διαθήκη  της  ειρήνης 

12  μεριειται  0*   (-ριει  0*)  |  αμαρτίας]  α  3°  5\ΐρ  Γ3.5  Β1ΓθΓί  |  ανομίας]  &Α() 
αμαρτίας  Α(£*  (ανομ.  ί,ΙΥ  1  ρηξον  και  βοησον]  α  κβλαδι  αι- 
νβσϊ\  κ  χρεμετισον  θ'  ρηξον  ενφροσννην  +  ·*·  και  τερπου  (^"^  3  τα 
αριστερά]  ρΓ  ευ  ΚΑ(^)  |  ττολις  £<*  (-λεις  ρ*  |  κατοικιεις]  κατοικησις  Α 
4  κατησχννθης]  η  1°  6Χ  ι  ΓογΙ  ίεο  Κ?  |  χηριας  ΚΑ(2  I  οηι  μη  2°  Ν  |  μνη- 
σθηση]  +  οι  γ'  *  ετι  (^"^  5  Κνριος  ι°]  ρΓ  εγω  Κ*  (ίπιρΓοΙ)  Ν?  ροδίεα 
Γβνοε)  |  οπι  και  Χ*  (Ηαϊ)  Κ0·1·)  |  θς  αυτο*  Α  6  ω$  ι°]  ω  Κ*  (ως  Νε·Λ)  |  κατα- 
λελειμμενην  Β^ΑΟ*  καταλελιμενην  Κ  \  οτη  και  ολιγοψνχον  Α*  (ΗαΒ  Α**^))  | 
κεκληκε  Κ*  (-κεν  Νε· άΆ)  \  ο  κνριος]  όηι  ο  ΚΑί^  |  ονδ  ως]  ον\τω  Κ*  (ονδ  ως 
Κο.ο,  ά·*)  7  εγκατελιττον  (ε  2°  δΐιρ  γςιβ)  Β35  κατελιττον  Ν<3  κατελειπον 
Α  |  μβτ]  μετά  ΝΑί^)  8  ελεεί]  ελεω  0™Ζ  \  ελεήσω]  ελέησα  Κ5·6  ηλεησα 
Α0*νίά  9 — 10  απο  του  ύδατος... εκλείψει]  θ'  κατα  τας  ημέρας  Νωε  τοί'το 
μοι  οτι  ωμοσα  μη  επαγαγειν  νδωρ  ετι  εττι  την  γη\  όντως  ωμοσα  τον  μη  οργι- 
σθηναι  εττι  σε  κ  τον  μη  εττιτιμησαι  εν  σοι  τα  γαρ  ορη  σαλενθησονται  κ  οι 
βοννοι  κλιθησονται  το  δε  έλεος  μον  απο  σου  ον  σαλενθησεται  9  εστιι^ 
#Α(±  + όνομα  Ν*  (ίΓηρπΛ)  Κ?  ροδίεα  Γενοε)  |  χρονω]  κρω  (δίε)  Νε  ίηΐΓδ  Γ&δ)  ί 
θνμωθησεσθαι]  ΐηεερ  θαμ  Ν*  (θνμ.  Ν1  (ν'Γΐ»)  10  ορη]  ορια  Ν  )  μεταστη- 
σασθαι  Ν  (-σθε  Ν*  -σθαι  Νε1>)  Α0*νίά  (-σεσ^αι  (>'ι)  |  ονδ]  ονδε  ̂ Α(^ 
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ΙΛΥ  II ΗΣΑΙΑΣ 

Β  σον  ον  μη  μεταστί)·  είπεν  γάρ  "ίλεώί  σοι,  Κύριε.  1τΎαπεινή  και  ιι 
ακατάστατος  ού  παρεκλήθης·  ιδού  εγώ  ετοιμάζω  σο\  άνθρακα  τον  λίθον 
σον,  και  τα.  θεμέλια  σον  σάπφειρον,  12  κα\  θήσω  τάς  επάλξεις  σον  ΐ2 
ϊασπιν,  κα\  τάς  πύλας  σον  λίθονς  κρνστάλλον,  και  τον  περίβολόν  σον 
λίθονς  εκλεκτούς,  13 και  πάντας  τονς  νιονς  σον  διδακτούς  θεοί),  και  εν  13 
πολλτ)   εϊρήντ]   τά   τέκνα   σον.     14 και   εν    δικαιοσύνη  οίκοδομηθήση  ·  14 
άπεχον  άπο  άδίκον,  και  ου  φοβηθήση,  και  τρόμος  ονκ  εγγιεί  σοι. 

15 ιδού  προσηλντοι  προσελεύσονταί  σοι  δι   ε  μον,  και  παροικήσονσίν  15 
σοι  και  επ\  σε  καταφεύζονται.     16 ιδού  εγώ  εκτισά  σε,  ονχ  ως  χαλκενς  ι6 
φνσών  άνθρακας  και  εκφερων  σκενος  είς  έργον  εγω  δε  εκτισά  σε 

ονκ  είς  άπώλειαν  φθείραι.    17 πάν  σκενος   σκεναστον   επ\  σε  ουκ  ι- 
ενοδώσω·   και  πάσα  φωνη  αναστησεται  επ\  σε   εις  κρίσιν,  πάντας 

αντονς  ηττήσεις,  ο'ι  δε  ένοχοι  σον  έσονται  εν  αύτη.    εστίν  κληρονομιά 
τοις  θεραπεύονσιν  Κνριον,  και  νμεϊς  εσεσθε  μοι  δίκαιοι,  λέγει  Κύριος. 

τ0ί  διψώντες,  πορεύεσθε  εφ1  νδωρ,  καϊ  δσοι  μη  έχετε  αργύρων,  ι  υν 
βαδίσαντες  αγοράσατε,  και  φάγετε  ανεν  άργνρίον  και  τιμής  ο'ίνον  και 
στεαρ.     2  ινα  τι  τιμάσθε  άργνρίον,  και  τον  μόχθον   νμών  ονκ  είς  ζ 
πλησμονην  ;  και  φάγεσθε  αγαθά,  και  εντρνφήσει  εν  άγαθοϊς  η  ψ'νχή 
νμών.  3  προσέχετε  τοις  ώσϊν  νμών  και  επακολονθήσατε  ταϊς  όδοϊς  μον  % 

§  γ  εισακούσατε  μον,  §καί  ζησεται  εν  άγαθοϊς  ή  ψνχή  νμών,  και  διαθήσομαι 

ΝΑ(^        10  σου  2°]  οηι  £<*  (ηαυ  Κ^13)  μου  |  ε  ιπ  εν  ...Κύριε]  οι  γ'  ειπεν  οικτειρας 
σε  κ~ς  0™%  |  ίλεως  σοι  Κύριε]  κ?  ιλεω$  σοι  £<Α(2  11  ταπεινή]  ρ  γ  η  Η  , 
ου  παρεκληθης]  εστε  (-ται  ̂ ε·13)  παρακεκλημενη  Κ*  ου  παρεκλ.  (**<ν&1>  | 
οηι  σοι  #*  (η&ΰ  Κ^)  12  επαλξις  Ν*  (-ξεις  ̂ ε·1))  |  ιαπιν  Ν*  (ιασπ.  Ν1)  \ 
κρυστασ\\ου  &*νίά  (-ταλλ.  ί^·3)         14  τρόμος]  μ  δηρ  Γαδ  Α3  (ίηοερ  τροψ  Α*) 
15  οηι  σοι  ι°  ζ)*  (ΙιαΒ  σοι  <3ιη£)  |  οηι  και  τταροικ.  σοι  ΝΑ<2*  (ηαΰ  (^ε) 
16  έκτισα  ι°]  κτίζω  ΝΑ(^)  |  οι»χ]  ρΓ  7  ̂ ?  |  χαλκούς  ̂ *  (-κευς  | 
^υσωζ']  +  οι  7'  '^'  6ί/  πι/ρι  (^)ηι£  |  έκτισα]  ε'κτικα  £ν  |  απωλιαν  Κ  17  σκει>- 
αστον]  τον  Κ  φθαρτον  £·\ς·3?  Α(^)*  σκευαστον  :  α'  πλασσομενον  θ'  κεραμεως 
0™3  |  67τι  ι°]  +  δβ  Α  |  ευοδωσω]  ευδοκήσω  Α  ευοδωθησετ^  (^"^  |  και  πάσα... 
κρίσιν]  θ'  κ  πασα  γλωσσά  αναστ.  μετα  σου  εις  κρ.  (^)ηι2  |  ̂ω^^-^  Κ°Α(1  | 
παντας]  ρΓ  και  &<*  (ϊιηρίΌΟ  ̂ ν0·13)  |  ηττησεις . .  .αυτη]  ρΓ  οβείοδ  αάηοΐ  οι  ωβ'  ου 
κ'  π'  εβρ'  Β3  (ηοη  ϊηδΐ  Β*3)  |  ηττησετε  ς\  \  οι ...  έσονται]  ρΓ  _  ̂ ?  ,  Κνριον] 
κω  Α  !  μοι]  μου  Ν*  (μοι  <3  61 13  νίά')  |  δίκαιοι]  άγιοι  Ν*  {δικοί  Ν?)  *'  Ι,Υ  1  οι 
διι/'.]  ρΓ  σ'^'  *  ουαι  ̂ η1ε  |  βασόισατες  ς\*  βαδ.  ίν1  (βαδισαντες  Κ0··1)  |  0αγετε] 
πιετε  ̂ \Α^*  (φάγετε  ί^)11^)  |  α^ευ]  ρΐ"  θ'  />  πορεύεσθε  κ  αγοράσατε  (2ηι£  | 
οιϊόι;]  οι  γ'  οινον  2  αργυριω  Ν*  (-ριοι»  ̂ ε·3·  ε-13)  +  θ'  ·*·  εν  οΐ'Κ  αρτοις 
(^"^  |  μοχ^ο^]  δπρ  ταδ  Α3  (μοσχ.  Α*"Λ)  |  ουκ]  Β*  ου|κ  Β?  '  και  2°]  ρΓ 
ακουσασθε  μοι  ύ*  ρΓ  ακούσατε  μοι  Κ0·3  61  Ρ05ί<53·  Α  ρΐ"  ακούσατε  (  )  ρι  θ' [ακον- 
σατε]  ακοην  προς  με  (^)ιη£  3 — 10  ηιιιίίΐα  ίη  Γ  3  ωσιν]  ωτιοις 
Α(<)  |  μου  ι°]  μ  δΐιρ  ταδ  ̂ ;1V^<;1  |  εισακούσατε]  επακ.  Χα·''  (ροδίεα  ηΐΓδ  ει?) 
Α(23νίά  (επ  8υρ  ταδ:  εισακ.  (^η1^)  |  και  ζησεται  εν  άγαμου]  ρΓ  οοεί  Β3  (ηοη 
ίηδΐ  Β13)  |  αγαθοις]  ρν  _       \  νμων  2°]  77Μω»'  Α 
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ΗΣΑ1ΑΣ ΙΛΊ  2 

4  ύμιν  διαθήκην  αιώνων,  τα  όσια  Δαυειδ  τα  πιστά.     4ιδοΰ  μαρτύρων  εν  Η 
5  εβνεσιν  έδωκα  αυτόν,  άρχοντα  και  π ροστάσσοντα  εβνεσιν.  5εθνη  α 
ούκ  ο'ίδασίν  σε  επικαΧεσονταί  σε,  και  λαοί  οί  ούκ  επίστανταί  σε  επ\ 
σε  καταφαίνονται,  ένεκεν  Κυρίου  του  θεού  σου  του  άγιου  ΊσραήΧ,  οτι 

6  εδόζασεν  σε.  6Ζτ;Γ77σατε  τον  κύριον,  και  ε'ι>  τω  εύρίσκειν  αυτόν 
7  επικαΧεσασθε  ·  ήνίκα  δ'  αν  εγγίζτ}  ύρίν,  7α7Γθλΐ7Γε'τω  ό  ασεβής  τάς 
οδούς  αύτού  και  άντ^ρ  άνομος  τάς  βουΧάς  αυτοί)  και  επιστραφήτω  επι 

Κύριον,  και  εΧεηθησεται,  οτι  επ\  πολύ  αφήσει  τάς  άμαρτ'ιας  υμών. 
8  8ού  γάρ  εισιν  αί  βουΧαί  μου  ώσπερ  αι  βουΧαϊ  υμών,  ούδ'  ώσπερ  αί 
9  όδοι  υμών  αι  όδοι  ρου,  λε'γει  Κυριοί  ·  9  αλλ  ώί  απέχει  6  ουρανός  άπο 
της  γης,  ούτως  απέχει  ή  οδός  ρου  α7τό  τών  οδών  ύρών  και  τα  διανοη- 
τό ματα  υμών  άπο  της  διανοίας  μου.     10ώς  γάρ  αν  καταβτ)  ό  ύετός  ή  χιών 
ε'κ  του  ουρανού,  και  ου  μη  άποστραφη  εως  αν  μεθύση  την  γήν,  και 
εκτεκτ)  και  εκβΧαστήστ),  και  δω  σπέρμα  τω  σπείροντι  και  αρτον  εις 

π  βρώσιν  11  ούτως  εσται  τό  ρήμά  μου  ο  εάν  εξεΧθη  ε'κ  του  στόρατόί  ρου, 
ου  μή  άποστραφτ)  εως  αν  τεΧεσθη  οσα  ήθεΧησα,  και  εύοδώσω  τάς 

ΐ2  οδούς  σου  και  τά  εντάΧματά  μου.     Ι2ε'ν  γάρ  ευφροσύνη  εζεΧεύσεσθε 
και  ε'ν  χαρά  διδαχθήσεσθε  ·    τά  γάρ  ορη  και  οί  /3ουνοΊ  έξαΧούνται 
π ροσδεχόμενοι  υμάς  εν  χαρά,  και  πάντα  τά  ζύΧα  του  αγρού  επικρο- 

13  τήσει  τοϊς  κλάδου,  13  και  αντί  τί/9  στοιβής  άναβήσεται  κυπάρισσος, 
άντι  δε  ττ)ί  κονΰ^Γ  άναβήσεται  μυρσίνη·  και  εσται  Κύριος  εις  όνομα 
και  ει$·  σημεϊον  αιώνων,  και  ούκ  εκΧείψει. 

Ι,νΐ    ι        *Τάδε  λε'γει  Κυριοί  Φυλάσσεστε  κρίσιν  και  ποιήσατε  δικαιοσύνην 
ηγγικεν  γάρ  το  σωτήρων  μου  παραγίνεσθαι,  και  τό  ελεοί  ρου  άπο- 

2  καΧυφθήναι.     2 μακάριος  άνήρ  ό  ποιών  ταύτα,  και  άνθρωπος  6  άντε- 

4  ε;>  εθνεσιν  έδωκα  αυτόν]  αντον  εν  εθν.  δεδωκα  Χ  εν  εθν.  δεδωκα  αυτόν  ΚΑ()Γ 
Α  εθν.  δεδ.  αντον  Ο  εν  εθν.  αντον  δεδ.  Τνιά  5  εθνη. .  .οιδασιν  σε]  θ'σ' 
έθνος  ο  ου  γνώση  (,)"1^  |  εθνη]  γ>χ  οι  γ'  ιδου  (3πι£  |  οιδασιν]  ηδεισαν  Α(^)  | 
ετικαλεσονται]  ΐηοερ  επικαι  (επικαλ.  Κ1)  επικάλεσωνται  Α  |  οηι  Κυρίου 
^•'Άί^"^  |  οτι  εδοξασεν  σε  ο  δεςς  οοηίιιη^  Ν  6  κυριον]  θν  ̂ ^^■1)Α^* 
(κν  |  οηα  δ  Α  |  εγγίζει  Α         7  απολειπετω  Αζ)α  |  67τι  ι°]  7τρο$  <3ηι£  | 
οτι]  ρΓ       />  7Γ/0Ο5  τοι>  θν  ημων  (^"^  8  ου]  οι  (^*  {ου  ̂:ι)  I  βουλαι]  βουλ 
Β*  (δΐιρεΓδΟΓ  αι  Βι,))  |  ονδ]  ουδε  ̂ ίΑ^  |  οηι  λέγει  Κύριος  ̂ *  (Ιιαβ  (^)Π1£) 
9  των  οδων]  ίηοερ  τη  Κ*  (τωι>  Κ1  της  £\ά  Ά)  10  α*/  ι°]  εαν  Α(<)  |  ο  υετο*] 
οπί  ο  ̂ Α  |  εκ]  απ-ο  Α  |  οι;  μη  άποστραφη]  ουκ  αποστραφησεται  0.*  (ον  μη 
άποστραφη  Κς·1))  |  εκβλαστηση]  βλαστήσει  Α  |  δω]  δώσει  Α  11  οπί  μου 
1°  |  άποστραφη]  +  θ'σ'  *  προί  με  καινδ\  (^'"&  |  τελεσ^]  συντελεσθη 
^ΑΟΓ  |  οσα]  ρΓ  πάντα  |  ευωδωσω  Β*  (ευοδ.  Βα  ι»ω  ηοη  ΐηδί  Β13)  |  οητ 
σου  Κ*  (ΙιαΙ)  ̂ ?)  )  μου  3°]  οόι»  ̂   +  0ι;λα^ευ  ̂ ε·»  (ιιΐΓίί  ναδ)  12  του  αγρού] 
τρου  αγρ.  Α  |  επικρατησι  ί<*ν'ϋ  (επικροτ.  Χ0-3)  ΙΛΊ  1  οηι  και  1° 
^ίΑ^Γ  |  ηγγικεν]  ηγγισεν  Α^ 
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υνι  3 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  χόμενος  αυτών,  και  φυλάσσων  τα  σάββατα  μη  βεβηλούν,   και  δια- 
τηρών  τάς  χείρας  αύτού  μη  ποιείν  άδικα.     3μη  λεγετω  6  αλλογενής  3 
ό  προσκείμενος  προς  Κύριον   Αφοριεί  με  άρα  Κύριος  από  τον  λάου 
αύτον'  και  μη  λεγετω  6  ευνούχος  οτι  Έγώ  εϊμι  ζύλον  ζηρόν.    4τάδβ  4 
λέγει  Κύριος  τοϊς  εύνουχοις  οσοι  εάν  φυλάξωνται  τά  σάββατά  μου 
και  εκλεξωνται  α  εγώ  θελω  και  άντεχωνται  της  διαθήκης  μου,  5 δώσω  5 

αυτοϊς  εν  τω  ο'ίκω  μου  και  εν  τω  τείχει  μου  τόπον  όνομαστόν,  κρείτ- 
τω  υιών  και  θυγατέρων,  όνομα  αΐώνιον  δώσω  αυτοΊς  και  ουκ  εκλείψει. 

6 και  τοις  άλλογενεσι  το7ς  προσκειμένοις  Κυρίω  δουλεύειν  αύτώ,  και  6 
αγαπάν  το  όνομα  Κυρίου  τω  είναι  αύτω  εις  δούλους  και  δουλαί,  και 
πάντας  τους  φυλασσόμενους  τά  σάββατά  μου  μη  βεβηΧούν  και  άν- 

τεχομενους  της  διαθήκης  μου,  7 είσάξω  αυτούς  εϊς  το  'όρος  το  άγιόν  η 
μου,  και  ευφράνω  αυτούς  εν  τώ  ο'ίκω  της  προσευχής  μου·  τά  ολο- 

καυτώματα αυτών  και   αι  θυσίαι  αύτών  έσονται  δεκται  επί  το  θυ- 
σιαστήριόν   μου.     ό   γάρ   οίκος   μου   οίκος    προσευχής  κληθήσεται 

πάσιν  τοις  εθνεσιν,  8εΐπεν  Κύριος  ό  συνάγων  τούς  διεσπαρμένους  8 
Ισραήλ,  οτι  συνάξω  επ*  αυτόν  σνναγωγήν.  9Τΐάντα  τά  θηρία  ο 
τά  άγρια,  δεΰτε  φάγετε,  πάντα  τά  θηρία  του   δρυμού.     τοΐδετε  οτι  ίο 
εκτετύφλωνται   πάντες,    ούκ    έγνωσαν,    κύνες  ενεοί,  ου  δυνήσονται 

υλακτεΐν,    ενυπνιαζόμενοι    κοίτην,    φιλούντες    νυστάξαι.      11  και   οί  ιι 
κύνες  αναιδείς  τη   ψνχη,  ούκ  είδότες  πλησμονήν  και  είσιν  πονη- 

ροί ούκ  είδότες  σύνεσιν,  πάντες  ταίς   όδοίς  αύτών  εξηκολούθησαν, 
έκαστος  κατά  το  εαυτού. 

»Γ       Ίσαββατα  (σαββα  Ν*  -τα  Νε·3)]  +  μου  Ν03  |  οιη  χείρας  Κ*  (Ηαϊ>  Ν^)  | 
ποιειν]  ποιησαι  (±*  (-ειν  \  άδικα]  αδίκημα  ΚΑ(^*  {-κα  (^)3)  3  μη  ΐ°] 
ρΓ  και  Γ  |  προς  Κυριον]  κω  ςΚ  \  αφοριει]  ρν  ·*·  λέγων  αφορισμω  Ο™^  4  ταδε] 
ρι·  οι  γ'  ·*·  οτι         |  τοιευνονχοις  Κ*  (του  ενν.  |  €αν]  αν  Α  |  σάβ- 

βατά] προστάγματα  (σα/3/3.  Ν0·1*)  |  διαθήκη  Κ  δ  δωσω]  ρΓ  και  Χ*  (οιη 
ίί0·13)  |  κρειττω]  κρισσων  ςΚ*  {-σον  Κ0·3·  ε  ϊ>)  κρεισσων  Α  κρισσον  (1*  {κρεισσ. 
(^Ά)  κρειττων  Γ  |  δωσω  αυτού  και  ουκ  εκλείψει  §υρ  Γ&5  Α3  6  αλλο- 
γενεσιν  \Κ  {-σειν  Κ*  -σιν  ς\Ζ·^)  ΑΓ  |  Κνριω]  προς  κν  Α  |  δοι/λευβυ  Κ*  {-ειν  Κ1)  | 
τω  είναι]  του  είναι  ΚΑ(^)Γ  |  [αν]τω  εις  δούλους  κ.  δου[λα*]]  ρΓ  οβεΐ  Β3  (ηοη  ίηδϋ 
Β13)  |  αντεχομενοις  Ν*  {-νους  Χ0)  7  του  θυσιαστήριου  ΝΑ(^Γ  |  πασι 
8  Κνριος]  +  κς  ̂ Iη?  |  ο  συναγων  (συν\αγ.  Β*  συ\ναγ.  Β?)]  οτι  συνάγω  Γ  | 
διεπαρμενους  £\*  {διεσπ.  Κ0)  διεσπαρσμ.  Α  \  οτι  συνάξω]  και  επαξω  Γ  | 
αυτόν]  αυτούς        {-τον  Γ  9  τα  θηρία  τα  άγρια]  τα  άγρια  θηρία  Γ 
10  πάντες  εκτετύφλωνται  £<Α(^)Γ  |  ουκ  έγνωσαν]  οι  γ'  ομοίως  0™^  \  [εγνω)σαν 
κννες . .  .δν[νησονται]]  αάηοί  ου  κ'  π'  εβρ'  Β3ΐη&  |  έγνωσαν]  +  φρονησαι  {-σε  Κ* 
-σαι  Ν^)  ΚΑ(^Γ  |  κυνες]  ρΓ  πάντες  Β3ΐ5Π1£ΝΑς)Γ  |  ου]  ρΓ  οι  Χ  11  ιδοτες 
Χ  (ΐ)ίδ)  |  ταις  οδοις]  ρτ  εν  ί^^Αί^  |  έκαστος... εαυτού]  α'  ανηρ  εις  πλεονεξιαν 
αντου  θ'  έκαστος  εις  την  πλ.  αυτού  (^)ηι£  |  εαυτού]  αυτο  £\Α(^  (  +  βιδο$  ί^)"1^ 
Υ  +  θ'  απ  άκρον  αυτόν  {ιί)  δεντε  λαβωμε\  οινον  κ  οινοφλνγισωμεν  μεθη  κ 
εσται  τοιαντη  ήμερα  ανριον  μεγάλη  περισσως  σφοδρά  (1ιη£ 
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ΗΣΑΙΑΣ ΙΛΤΙΙ  12 

Ι,ΥΠ   ι        Ι"ΐδετε  ώς  ό  δίκαιος  άπώλετο,   και  ουδείί  εκδεχεται  τη  καρδία,  Β 
καϊ  ανδρός  δίκαιοι  α'ίρονται,  και  ουδείς   κατανοεί,     από  γαρ  προσ- 

2  ώπου  αδικίας  ηρται  6  δίκαιος·  ~εσται  εν  ειρήνη  η  ταφή  αυτόν,  ηρται 
3  εκ   του  μέσου.     3ύμεϊς   δε    προσαγάγετε   ώδε,  ν'ιο\  άνομοι,  σπέρμα 
4  μοιχών  καϊ  πόρνης·  4  εν  τίνι  ενετρυφησατε ;  και  επ\  τίνα  ηνοίξατε 

το    στόμα    υμών;    και   επ\   τίνα   εχαλάσατε   την    γΧώσσαν    ΰμών ; 
5  ούχ  ΰμείς  εστε  τέκνα  απώλειας,  σπέρμα  ανομον ;  5  οι  παρακα- 
Χούντες  τα  είδωλα  υπό  δένδρα  δασεα,  σφάζοντες  τα  τέκνα  αυτών 

6  εν  ταις  φάραγξιν  ανά  μέσον  τών  πετρών.  6  ε  κείνη  σου  ή  μερίς, 
ουτός  σου   ό   κλήρος,  κάκείνοις  εζέχεας  σπονδας   και  τούτοις  άνη- 

7  νεγκας  θυσίας·^  επ\  τούτοις  ούν  ουκ  όργισθησομαι ;  7επ'  ορος  υψη-  ■[  γ 
λόν  και  μετεωρον,  εκει   σου  η  κοίτη,  καϊ  ε'κεί  άνεβίβασας  θυσίας· 

8  8  και  οπίσω  τών  σταθμών  της  θύρας  σου  εθηκας  μνημόσυνα 
σον   ωου  οτι  εάν  α7τ'  εμού   άποστης,   πΧεΐόν   τι   εζεις·  ηγάπησας 

9  τους  κοιμωμενους  μετά  σού,  9  και  επληθυνας  την  πορνείαν  σου 
μετ  αυτών,  και  πολλουί  εποίησας  τους  μακράν  από  σού,  και  άπε- 
στειΧας   πρέσβεις  ύπερ   τά   οριά   σου,  και   εταπεινώθης   εως  αδου. 

ίο  Ι0ταΐί  ποΧυοδίαις  σου  ε'κοπίασας,  και  ουκ  ειπας  ΤΙαύσομαι,  ενίσχυ- 
α ουσα  οτι  επραζας  ταύτα,  διά  τούτο  ου  κατεδεηθης  μου  συ.  1ττίνα 
εύΧαβηθεΊσα    εφοβηθης,    και    ε'ψεύσω    με    και    ουκ    εμνησθης,  ούδε 
έλαβες  με  εις  την  διάνοιαν  ούδε  εις  την  καρδίαν  σου;   και  εγώ  σε 

ΐ2  Ιδών    παρορώ,    και   εμε   ουκ    εφοβηθης.     12  και   εγώ   άπαγγελώ  την 

1^ V 1 1  1  όυδεις]  +  οΐ  γ'       ανηρ  ()'"£  |  εκδεχεται  τη  κάρδια]  κατανομει  Ν*  ̂ Α() 
(-νοει  £<·')  |   κατανοεί]  εκδεχεται  τη  κάρδια  ςί  3  προσαγάγετε]  α'σ' 
εγγισατε   θ'   προσαγαγητε  4  τιι>α    ΐ°]  τινι   ̂   |    απωλιας  Νί^* 
(-λεία*  (±Λ)  5  τα  είδωλα]  ρΓ  εττι  Νζ)  |  δασεω  (νιο)  Ν*  {-σεα  Κ0·3·  *·»)  \ 
φαραξ.  Κ*  (φαραγξ.  &ζε·3.ε·1>)  |  των  πετρών]  ρν  α'  ·*·  άκρων  +  **■  κ  ταις  μερισι 
φαραγγοΐ'  Ο'"^  6  κα.^εινοις]  εκινης  Κ*  (-ι/ου  κακ.  ̂ ί0·^)  και  εκείνοι1*  Γ  ] 
σπονδας]  πόδας  Κ*  [σπονδ.  \&·&>  °·^)  |  και  τούτοις]  εκινοις  Κ*  />'  εκ.  &ίε·*(γΦ 
κακεινοις  ̂ -'ΆΟ'*  (και  τοντ.  (,)1"^)  εκεινοις  Γ|  όργισθησομαι]  +  λέγει  κς  Ν 
7  ι:αι  εκει]  κακει  ]  αναβιβασας  (ανεβ.  \&Λ>  ς1>)  |  θυσίας]  ρΓ  οι  γ*'Ρ  θνσι- 
ασαι  (^,η^  8  σταθμών]  ω  Γ6^ογ  Κ1  |  μνημόσυνο  (ηϊο)  Ν*  (-νον  \&·Λ  -να  ς^Ζ·^)  \ 
ωου]  ως  Η  '  εξει:  ]  +  θ'  επλατυνας  τη\  κοιτην  σου  κ  διεθον  σαυτη  παρ  αντων 
Ο1"»  \  κοιμενους  15*  (κοιμωμ.  1]'ι1')  9  πορνιαν  ̂ (2*  (-νειαν  (^;ι)  |  και  πολλούς 
εποιησας]  α'  θ'  σ'  ι;  ίπληθυνας  Γ)ιη£  |  τους  μακράν  απο  σου]  α'  συνθέσεις  σον  θ' 
μυρεψους  σου  σ'  τα  μνρεφια  σον  ί^"18  |  υττερ  τα  όρια  σον]  α'σ'θ'  εως  εις  μακράν 
0,η£  |  και  4"]  ρΓ  /ν'αι  απεστρεψας  Κ'-'  ΑΓ^  (οηι  α'σ'θ'  (>)"1^)  |  εταπινωθη  ς\* 
εταπεινωθης  ϊ<<;·1'  10  επραξας]  έπραξα  ̂ ?  (ροδίβα  Γβνοε  ~ξας)  |  ον]  ο  Ν*  (ου  ̂ ) 
11  με  και  ονκ  εμνησθης ..  .εις  την  [κάρδια^]  ρΓ  θ1)θ1θ5  ΒΛ  (ηοη  ΐΐΐδΐ  Β15)  |  εμνη- 
σθτης]  +  μου  ΚΑΟ  \  ουδε  Βϊδ]  ο  δε       (οΐ'δε         |  διανοιαν]  +  σου  +  μου 
^ο.;ι,  ς.ΐ>  |  καί  6γω]  καγω  Α(^  12  και  βγω]  καγω  Α^  |  απαγγελ\λω  Α 
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Ι.νΐΙ  13  ΗΣΑΙΑΣ 

]ί  δικαιοσύνην  σον  και  τα  κακά  σου,  ά  ουκ  ωφελήσει  σε·  Ι3δταν  άνα-  13 
βοήσης,  εζελεσθωσάν   σε   εν  τη   θλίψει  σον   τούτους  γαρ  πάντας 
λήμψεται  άνεμος  και  άποίσει  καταιγίς.     οι  δε  άντεχόμενοί  μου  κτή- 

σονται  γήν,  καϊ  κληρονομήσουσιν  το  ορος  τ6  αγιόν  μου,  14 και  ερού-  14 
σιν  Καθαρίσατε  άπο  προσώπου  αυτού  οδούς,  και  άρατε  σκώλα  άπο 

της  οδού  του  λαού  μου.  Ι5Τάδ6  λέγει  6  ύψιστος  εν  νψηλοϊς,  15 
κάτοικων   τον   αιώνα,   "Αγιος    εν   άγίοις   όνομα   αύτώ,  "Υψιστος  εν 
άγίοις  άναπαυόμενος,  και  όλιγοψύχοις  διδούς  μακροθυμ'ιαν,  κα\  δι- 
δούί  ζ<ύήν  τοΊς  την  καρδίαν  συντετριμμενοις     τ6Ούκ  εις  τον  αιώνα  ι6 
εκδικήσω  υμάς,  ούδε  δια.   παντός   όργισθήσομαι  ύμΐν   πνεύμα  γαρ 

παρ*  εμού  εξεΧεύσεται,  και  πνοήν  πάσαν  εγώ  εποίησα.     17  δι   άμαρ-  τη 
τίαν  βραχύ  τι  ελύπησα  αυτόν,  και  επάταζα  αύτον  και  άπεστρεψα 

το  πρόσωπον  μου  άπ'  αυτού·  και  εΧυπήθη,  και  επορεύθη  στυγνός 
εν  ταϊς  όδοϊς  αυτού.     ι8τάς  όδούς  αυτού  εόρακα,  και  ιασάμην  αύτον  ι8 
και  παρεκάΧεσα  αυτόν,  και  έδωκα  αύτω  παράκΧησιν  άΧηθινήν,  19εΙ-  19 
ρηνην  επ    εϊρηνην  τοις  μακράν    και  τοις   εγγύς   ούσιν.     και  είπεν 

Κύριος  Ίάσομαι  αυτούς·  20 οι  δβ  άδικοι  κΧυδωνισθήσονται  και  άνα-  2ο 
παύσασθαι  ου  δυνήσονται.     2Ιούκ  εστίν  χαίρειν,  είπεν  6  θεός,  τοις  2ΐ 
άσεβεσιν. 

*' Άναβόησον  εν  Ισχύι  και  μή  φείση,  ώς  σάΧπιγγι  ΰψωσον  την  ι  Ι,νΐϊί 
φωνήν  σου,  και  άνάγγειΧον  τω  Χαώ  μου  τα.  αμαρτήματα  αυτών  και 

τώ  οι'κω    Ιακώβ  τάς  ανομίας  αυτών.     2εμε   ήμεραν  εζ  ημέρας  ζη-  2 

ΚΑζ)  12  σου  ι°]  μου  ̂ ε·».  ε·Ί  Α^*  (σου  0*)  οι  γ'  ομοίως  [σου]  (^»ΛΖ  |  ωφελήσει] 
ωφελησουσιν  Καΐ3  (-σι  ΐαηη  Κ^3·  ν1<1)  Α(^)  οι  ο'  ουκ  ωφελήσει  σε  οι  γ'  ουκ  ωφελη- 
σουσιν  σε  <3ιη£  13  αναβοησεις  ̂   |  εξελεσθωσθωσαν  Ε*  (-εσθωσαν  Βχ1))  | 
άνεμος  λήμψεται  ̂ ζΑ^  (ληψ.)  |  αττοισει]  αποισεται  αυτούς  Κ*  (οττι  αυτούς  Χ? 
άείη  Γβνοο)  15  ταδε]  ρχ  οι  γ'  *  οτι  (2™^  |  ο  ύψιστος]  ρχ  ΊΓς  Κ^·ι5Α^  |  εν  ι°] 
ρΓ  ο  Κ1*™  ε·3  (νϊά)  Α<^  |  [κα]τοικων... όνομα  αυ[τω]]  ρχ  οβείοδ  Β4  (ηοη  ΐρδί  Β'3)  | 
αυτω]  +  κς  Κ*  (ΐπιρΓοΙ}  Κ0·1»  ροδίεα  Γβνοο)  Α(^  |  Ύψιστος  (υψ.  ευρ  Γαδ  Β313)]  ο 
υψ.  εις  τον  αιωναν  (δίε)  ο  £<*  (ϊπιρΓοΐ)  εις  ..ο  ̂ χ0·^  ροδίεα  Γενοε)  |  τοις 
συντετρ.  την  καρδιαν  &  Α(^)  +  *  κ  ξωωσαι  καρδίας  τεθλασμενας  (^)ιη£  16  ουκ 
(ουκ\  Β  οι>|κ  Β?)]  ρΐ"  και  Α  17  δι]  δια  Α  |  [αμαρτι]αν . . .επαταξα  αυτόν]  ρχ 
οβείοδ  Β3  (ηοηϊηδΐ  Β13)  |  εν  ταις  οδοις  αυτού]  εν  τη  κάρδια  αυτού  Κς·3 νιά  (ροδίεα 
Γαδ)  |  οδο«]  +  '^'  της  καρδίας  0™%  18  εωρακα  Βι,^<Α^  |  ίιηρΓοΙ)  και  παρε- 
καλεσα  αυτόν  ςΚζΛ)  (ροδίεα  Γενοε)  |  αληθινην]  +  θ'  κ  τοις  ποθεινοις  αυτού  (^ηιε 
19  ειρηνην  ι°]  ρΓ  α'σ'  *·  κτιξων  καρπον  (^"^  20  κλυδωνισθ.]  ρχ  ούτως  £·ίΑ(^  | 
αναπαυσον\σθε  (δΐε)  Κ*  ΪΓηρΓΟΟ  ον  ς*,1  ·σασ\σθε  Να3·  (-θαι  Κο1))  |  ου]  +  μη  ̂ ε·α  | 
δυνήσονται]  +  θ'  κ  αποβάλλεται  το  υδωρ  αυτής  καταττατημα  κ  πηλός  ̂ η1§· 
21  του  ασεβεσιν  ειπεν  κς  ο  θ'ς  ̂ Α^  ΕνίΠ  1  ως  σαλττιγγι]  ως 
σαλπιγγος  Ο,  ως  σάλπιγγα  Α(^)  α'  ως  κεράτινη  θ'σ'  ως  κεράτινης  (Ι111^  |  τας ανομίας]  τα  ανομηματα  ϊ<  2  ξητουσιν]  ζητησουσιν  Α 
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τούσιν,  και  γνώναί  μου  τάς  οδούς  επιθυμούσιν,  ώς  λαός  δικαιοσύνην  Β 
πεποιηκώς  και  κρίσιν  θεού  αυτού  μη  έγκαταλελοιπώς·  αίτούσίν  μ* 

3  νύν  κρίσιν  δικαίαν,  και  εγγίζειν  θεώ  επιθυμούσιν  3λεγοντες  Τι  οτι 
ενηστεύσαμεν  και  ουκ  είδες;  εταπεινώσαμεν  τάς  ψυχάς  ημών  κα\ 
ούκ  εγνως;  εν  γαρ  ταις  ημεραις  των  νηστειών  υμών  ευρίσκετε  τα 
θελήματα   υμών,    κα\    πάντας   τους   υποχείριους   ΰμών  ύπονύσσετε. 

4  4βί  εις  κρίσεις  και  μάχας  νηστεύετε  και  τυπτετε  πυγμαϊς  ταπεινόν, 
ΐνα  τί  μοι  νηστεύετε  ώς  σήμερον,  άκουσθήναι  εν  κραυγή  την  φωνήν 

5  υμών ;  5ού  ταύτην  την  νηστείαν  εξελεξάμην,  και  ημεραν  ταττεινοϋν 

ανθρωπον  την  ψυχην  αύτού'  ούδ  αν  κάμψης  ώς  κρ'ικον  τον  τρά- 
χηλόν   σου,    καΐ   σάκκον   και  σποδον   ύποστρώστ),  ούδ'  ούτως  κα- 

6  Χέσετε  νηστείαν  δεκτήν.  6ούχ\  τοιαύτην  νηστείαν  εγώ  εξελεξάμην, 
λέγει  Κύριος,  αλλά  λυβ  πάντα  σύνδεσμον  αδικίας,  διάλυβ  στραγγα- 
Χιάς  βίαιων  συναΧΧαγμάτων,  άπόστεΧΧε  τεθραυσμενους  εν  άφεσει, 

7  και  πάσαν  συνγραφην  αδικον  διάσπα.  7 διάθρυπτε  πεινώντι  τον 

αρτον  σου,  και  πτωχούς  άστεγους  ε'ίσαγε  είς  τον  οίκον  σου·  εάν 
'ίδης  γυμνόν,  περίβαΧε,  και  άπο  τών  οικείων  του  σπέρματος  σου 

8  ούχ  ύπερόψη.  8τότε  ραγησεται  πρόιμον  το  φώς  σου,  και  τα.  ιά- 
ματά  σου  ταχύ  άνατεΧεϊ,  και  π ροπορεύσεται  έμπροσθεν  σου  η  δι- 

9  καιοσύνη  σου,  και  η  δόξα  του  θεού  περιστελεϊ  σε·  9τότε  βοηση, 
και  6  θεος  εισακούσεταί  σου,  ετι  ΧαΧούντός  σου  ερει  Ιδού  πάρειμι. 
εάν  αφελής  άπο  σου  σύνδεσμον  και  χειροτονίαν  και  ρήμα  γογγν- 

ιο  σμού,  10 και  δωί  πεινώντι  τον  άρτον  εκ  ψυχής  σου,  και  ψυχήν  τετα- 
πεινωμενην  εμπλήσης,  τότε  άνατεΧεϊ  εν  τω  σκότει  το  φώς  σου,  και 

ιι  το  σκότος  σου  ώς  μεσημβρία,  11  και  εσται  6  θεός  σου  μετά  σού  διά 

2  τα*  οδούς  μου  Κ  |  επιθνμουσιν  ι°]  επιθυμησουσιν  Χ*  {-μουσιν  ς\Ζ·*>  0·^)  ]  ΝΑ(2 
Χαον  Ν*  (λαο5  Κε-β.*·*»)  |  δικαιοσύνην]  τρτ   %   ο  Ο^ζ  +  θϋ  Α  |  ενκαταλελοι- 
πως  Κ  3  ιδες  ̂   |  ουκ  εγνως]  ου  προσεσχες  Α  \  νηστιων  (-τειων 
^^)  4  οιη  ει  ΚΑ(^  |  βΐ5]  ρΓ  οι  γ'  '%■  ιδού  Ο11^  \  κρίσεις  ρβπίί  ϊη  Β* 
(ηαβ  Β3?Μπ,2)  κρισις  ΝΑ(^*  {-σεις  Κ^Ο*)  \  ινα]  α  (±*  {ιν  δΐιροΓΗΟΓ)  |  κραυη  Κ* 
(-γη  5  νηστιαν  Κ<3*  1)ίδ  |  εξελεξαμην]  +  Χεγει  ~κς  παντοκράτωρ  ̂   | και  ι°]  ουδε  Κ°3  (ι-ενοο  και  Νε·5  (ν'<>))  |  υποστρωση  (τ  $ιιρ  πίδ  Β?νίιΛ)]  νποστρωσης 
Κ€·3  |  ούτως]  ως  ̂   |  δεκτην]  γ>ν  θ'σ'  *  και  ημεραν  +  οι  γ'  τω  πιπί  (^)ιη£ 
6  οπι  ουχί ...  Κύριος  Ο*  (1ΐ3.ί>  ουχι  τοιαύτην  νηστείαν  εζεΧ.  Χεγει  Η  (^ιηε)  | 
νηστιαν  Ν  |  εξελελεξαμην  |  στραγαλιας  Κ  |  τεθραυσ μένους]  τεθραμμενους  Χ  | 
συγγραφην  Β3Ϊ,ΑΓ)  7  εισαγαγε  Κ  |  οικιών  ΝΟ*  (-κβιωί'  (^)3)  8  πρωιμον 
Η1)  I  ι,αματα]  ιμάτια  \&·Λ  (ροδίεα  Γβνοο  ια^ι.)  9  εαν  αφελής. .  .χειροτονίαν]  θ'σ' 
εαν  αφ.  εκ  μέσου  σου  κλοιον  εκτεινοντα  δακτυλον  ()ιηκ  10  αρτον]-\  σου  Α  | 
τεταπινωμεν  ϊ<*  (-μενην  Κ83ΐίβπιο.ο|  |  €μπ\ησί$  Ν  |  ανατελλι  Κ*  {-τέλι  ς<'{  -τέλει 
ί<ς·ι')  |  το  φως]  οηι  το  Ο*  (Ηη.1)  ζ^Μπικ)  |  μεσημβρια]  +  εστε  Ν*  (ϊηιρΓυ^  ί<5 
ροδίεα  τεροδ)  11  οηι  μετα  σου  Α 
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Β  παντός-  και   έμπΧησθήστ]   καθάπερ   έπιθνμει   ή  ψνχη   σον,  και  τά 
οστά   σον   πιανθησεται,   κα\   εσται  ώς  κήπος   μεθνων  και  ως  πηγή 

ην  μη  έζέΧιπεν  νδωρ·  12και  οίκοδομηθησονταί  σον  αι  Έρημοι  αϊώνιοι,  ΐ2 
και  εσται  τά  θεμέΧιά  σον  αιώνια  γενεών  γενεαίς·   και  κληθηση  Οι- 

κοδόμος φραγμών,  και  τονς  τρίβονς  σον  ανά  μέσον  παύσεις,    ̂ έάν  13 
άποστρέψης  από  τών  σαββάτων  τον   πόδα  σον  τον  μη   ποιειν  τά 
θεΧηματά  σον  £  ν,  ττ)  ημέρα  τη  αγία,  και  καΧέσεις  τά  σάββατα  τρν- 

φερά,  άγια  τω  θεω,  ονκ  αρύς  τον  πόδα  σον  ε'π'  εργω,  ονδέ  ΧαΧησεις 
λόγοι/  εν  οργή  εκ  τον  στόματος  σον,  14 και  εση  πεποιθώς  επι  Κνριον,  ι4 
και  αναβιβάσει  σε  επι  τά  αγαθά  της  γης,  και  ψωμιεϊ  σε  την  κΧηρονο- 
μίαν  Ίακώ/3  τον  πατρός  σον  το  γάρ  στόμα  Κυρίου  εΧάΧησεν  ταντα. 

τΜη  ονκ   ισχύει  η  χε\ρ  Κνριον  τον  σώσαι;   ή  εβάρννεν  το  ονς  ι  ΙΛΧ 
αντοΐι   τον   μη   εϊσακονσαι;   2άΧΧά  τά   Αμαρτήματα   νμών  διιστώσιν  ι 
ανά  μέσον  νμών   και  ανά  μέσον  τον   θεον,  και  διά  τάς  αμαρτίας 

νμών   άπέστρεψ·εν  το   πρόσωπον   αφ'   νμών   τοΐ)   μη   έΧεησαι.     3αί  3 
γάρ   χείρες   νμών   μεμοΧνσμέναι   αίματι,   και   οι   δάκτυλοι   νμών  εν 
άμαρτίαις,   τά    δέ    χειΧη    νμών    εΧάΧησεν   άνομίαν,    και   η  γΧώσσα 
νμών  άδικίαν  μεΧετα.    *ονθε\ς  ΧαΧεϊ  δίκαια,  ονδέ  εστίν  κρίσις  άΧη-  4 
θινψ  πεποίθασιν  επι  ματαίοις  και  λαλούσα  κενά,  οτι  κνονσιν  πόνον 
και  τίκτονσιν  άνομίαν.     5ώά  άσπίδων  ερρηί-αν,  και  ιστόν  αράχνης  5 
νφαίνονσιν,  και  ό  μέΧΧων  τών  ωών  αντών  φαγειν,  σνντρίψ^ας  ονριον 
ενρεν,  και  εν  αντώ  βασιΧίσκος.    6 6  ίστός  αντών  ονκ  εσται  είς  ΐμάτιον,  6 
ονδέ  μη  περιβάΧωνται  από  τών  έργων  αντών  τά  γάρ  εργα  αντών 

ΚΑ(2  11  καθαπερ]  καθα  Κ  \  πηγή]  +  ·Χ<  νδατο$  (^"^  |  ψ]  οι  γ'  ης  (Ι111^  |  βί^λβιττβΐ' 
Κ^Αί^)3  |  νδωρ]  +  και  τα  οστα  σον  ω*  βοτανη  ανατελει  και  πιανθησεται  και 
κΧηρονομησονσι  γενεάς  γενεών  (γεναιας  γεναιων)  ̂ <^·ΕΑ^  12  οίκοδο- 

μηθησονταί] ανοικοδ.  Κε·3  \  εσται]  ες  Β*  (ται  δνψ€ΓδθΓ  Β3)  |  σον  τα  θεμέλια 
^Α(^  |  [θ(μελι]α  σον  αιωνία  γενεών  γε[νεαις]]  ρΓ  οϋβΐ  Β3  (ηοη  ίη$1  ΒΒ)  | 
γενεαι$  (-α?  Κ*  -αι?  ̂   <3  ε1 15  ν5ά>)]  +  α'σ'  %■  ανάστησες  ς>™ζ  |  τοί'ϊ  τριβονς] 
Β*^  τα$  τρ.  Β3ΐ>  |  οηι  σον  3°  ̂ Α(^)  |  ανα  μέσον]  ρΓ  τον$  ΚΑί^  |  ανα  μέσον 
πανσει$]  α'  τον  καθησθαι  σ'  εις  το  οικεισθαι  θ'  τον  οικεισθαι  <3ηι£  13  τον 
ποδα  σον  απο  των  σαββατων  &Α(^)  |  ποιείς  Ν*  (-ειν  Χ1)  |  άγια]  και 
ΐη  ηΐ£  δυρ  ταδ  Α3  (οηι  και  Α*)  |  το  σαββατον  Κ*  (τα  σαββατα  Κ0·^)  | 
τρνφερα]  αθ'σ'  δεδοξασμενα  0*"%  |  θεω]  +  σον  Κ^Αί^  |  ποδα  2°]  πος  Κ* 
(ποδα  Κ1)  14  αναβίβαση  Χ  |  ταντα]  ρΓ  _  <3?  Ι,ΙΧ  1  Κνριον] 
μον  ̂ *  (κ'ύ  <3ιη£)  |  σωσαι]  +  σε  £<ε·3  (ΐηιρΓοΙ)  Κ0·13)  |  οηι  αυτού  Χ  |  εισ'ιακουσαι 
Β*  ει\σακ.  Β?  2  διαστωσιν  Α  |  υμων  και  δίτρ  Γ3.δ  ίο  νεί  II  ΙΪΙΙ  Α3  |  οηι 
α^α  μέσον  τον  θεον  και  Α  οιη  αΐ'α  μέσον  ι°  Ν?  (ροδίεα  Γβροδ)  ̂   |  πρόσω- 
πον]  +  αντον  ̂ ί^·;^Α^  3  μεμολνμμεναι  ΝΑ^*  (μεμολνσμ.  (^3)  |  αιμα 
(αιματι  ϋ,^,^)  |  καί]  α  5ηρ  Γ&δ  Α3  4  ονθεις]  ονδεις  ̂   (-δυ  Κ*  -δει$  Χε·ι>) 
Α  (-ου)  Ο        5  ερηξαν  ̂   |  μελών  ϊ\*  (μβλλ.  ί<°·3)  |  βασιλισκον  6  ̂77] 
μην  Ν*  (μη  Κ«ιη  ο.ε  (νίά))  |  ττβ^αλοΐ'ται  Χ  (-τβ  ̂ *  -ται  ̂ ε·13) 
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7  εργα  ανομίας.     7οί  δε  πόδες  αυτών  επι  πονηρΐαν  τρεχουσιν,  ταχι-  Β 
νοι  εκχεαι  αίμα,  και  οί  διαλογισμοί  αυτών  άπο  φόνων  σύντριμμα 

8  και  ταλαιπωρία  εν  ταϊς  όδοις  αυτών,  8  και  όδον  ειρήνης  ουκ  ο"ι- 
δασιν,   κα\  ουκ   εστίν   κρίσις  εν   ταϊς  όδοΐς  αυτών   αί  γαρ  τρίβοι 

9  αυτών  διεστραμμένοι  ας  διοδεύουσιν,  κα\  ουκ  οϊδασιν  ειρηνην.  9διά 

τούτο  άπιστη  η  κρίσις  α7τ'  αυτών,  και  ου  μη  καταλάβη  αυτούς  δι- 
καιοσύνη· υπομεινάντων  φώς  εγενετο  αυτοϊς  σκότος,  μείναντες  αυ- 

ιο  γην  ξν   άωρ'ια   περιπάτησαν.     Ι0ψηλαφησονσιν  ως  τυφλοί  τοίχον, 
κα\  ως  ούχ  υπαρχόντων  οφθαλμών  ψηλαφησουσιν  πεσοΰνται  εν 

ιι  μεσημβρία  ως  εν  μεσονυκτίω,  ως  άποθνησκοντες  στενάξουσιν,  11  ως 
αρκος  και  ως  περιστερά  άμα  πορεύσονταΐ'  άνεμείναμεν  κρίσιν  και 

ΐ2  ουκ  εστίν  σωτηρία  μακράν  άφεστηκεν  αφ'  ημών.     12  πολλή  γάρ  ημών 
η  ανομία  εναντίον  σου,  κα\  αί  άμαρτίαι  ημών  άντεστησαν  ημΐν  αί 

13  γάρ  άνομίαι  ημών  εν  ημίν,  και  τά  αδικήματα  ημών  εγνωμεν  Ι3ησε- 
βησαμεν  και  εψευσάμεθα,   και  άπεστημεν  όπισθεν  του  θεοϋ  ημών 
ελαλησαμεν  άδικα  και  ηπειθησαμεν,  εκύομεν  και  εμελετησαμεν  άπο 

ΐ4  καρδίας  ημών  λόγους  άδικους,  Ι4και  άπεστησαμεν  οπίσω  την  κρίσιν^ 
και  η  δικαιοσύνη  μακράν  άφεστηκεν  οτι  καταναλώθη  εν  ταϊς  όδοις 

15  αυτών  η  αλήθεια,  και  δι'  ευθείας  ουκ   εδύναντο   διελθεϊν.     15  και  η 
αλήθεια  ηρται,  και  μετεστησαν  την  διάνοιαν  του  συνιεναι·  και  είδεν 

ι6  Κύριος,  και  ουκ   ήρεσεν  αύτώ,  οτι  ουκ  ην  κρίσις.     ι6και  είδεν  και 
ουκ  ην   άνηρ,   και   κατενόησεν   και  ουκ   ην  ό  άντιλημψόμενος,  και 

6  ανομίας]  +  θ'   *·  κ  έργον  αδικίας  εν  χερσϊ\  αυτών  ί^)11^  7  εκ-  ΝΑί^ 
χεαιμα  Κ*  (εκχεαι  αίμα  Νε·3)  |  αιμα]+  '%·  αναιτιον  (^η1£  |  αυτών  2°]  + διαλο- 

γικοί Β3ΐ)ΐη£  ΚΑΓ,)  |  απο  φόνων  (ο  ι°  δαρ  Γ3.5  3  οιγο  ϋίΐ  (21νίά)]  αφρόνων 
Κ*  {απο  φον.  Κε·1))  Α  αφρόνων  :  σ'  ανομίας  θ'  αδικίας  α'  ανωφελούς  (^"^ 
8  οιδασιν  ι°]  έγνωσαν  Α  |  κρισις]  κρίσιν  θϋ  £\*  (κρισις  Κε |  ειρηνην]  +  ην  Ν* 
(ϊηιρίΌΟ  Κε·3  Γενοο  ιιΐ  νΐά  Κε·ε)  9  ΐπιρΓοΐ»  και  ου  μη  καταλαβη  αυτ. 
δικαιοσύνη  Κ0·5  (ροδίεα  Γεροδ)  |  υπομεινάντων]  +  αντων  Β&1)ΚΑ3(^)  |  περιε- 
πατησαν]  οι  γ'  περιπατησομε\  (^ιηε  10  φηλαφησουσιν  ι°]  διαψηλα- 
φησομεν:  θ'  σ'  ομοίως  τοις  ο'  0™%  \  τυφλοί]  τυφλός         (ροδίεα  ηΐΓδ  -φλοι) 

|  ως  ουχ]  ουχ  ως  Κ  οηι  ουχ  ̂ *  (ηαη  ̂ Iη^)  |  φηλαφησουσιν  2°]  ψηλαφησομεν 
|  πεσουνται]  ρΓ  και  ΝΑ<3  11  οηι  ως  2°  <^)*  (η&Β  (^η1&)  |  αναμε- 

νουμεν  Κ0·3  {ανεμιναμεν  £\*  ανεμειν.  12  πολλαι  γαρ  ημ.  αι  ανομιαι 
Ιί\ε-3  (ιώοχ  ρποΓΟ.  Γενοο)  13  εψευσαμεθα]  +  α'  θ'  *  εν  πιπι  0*"8  |  όπισθεν] 
ρΓ  α7το  ΝΑ(^  οι  ο'  όπισθεν  α'  απο  οπ.  σ'  θ'  ομοίως  τοις  ο'  (^""ε  |  ελα\ησαμεν] 
ελαα  ίηοερ  £<*  |  ηκυομεν  ̂ *νι<3  (βκ.  Κ1)  14  άφεστηκεν]  +  αφ  ημών  Α  Ι 
κατηναλωθη  Β3*3  \  αυτών]  οπι  Α*  (Ηα1>  Α3)  αυτω  ̂ *  |  αληθια  Ν*  {-θεια  Ν0·13)  | 
ευθιας  Ν  |  ηδυναντο  Ν1  {-νοντο  Ν*ν'α)  Αζ>  |  διέλθεις  Κ*  {-θειν  ϋ.^,^) 
15  αληθια  Κ  |  διανοιαν  (-α  Κ*  -αν  Κε·3)]  +  αυτών  Ν*  (ίπιρΓοΙ)  Κε·3·  °·ι>)  Α?  ] 
συνιεναι]  συνιναι        {-νιεναι  Κ0,3·0·15)  Α  16  ιδεν  Α  \  ο  αντιΚημψομενος 
{-ληψ.  Β?        ο  α|  δΐιρ  Γαδ  Α3 
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Β  ήμυνατο  αυτούς  τω  βραχιονι  αύτου  καϊ  τη  ελεημοσύνη  εστηρίσατο. 

17  κα\  ενεδύσατο  δικαιοσυνην  ως  θώρακα,  καϊ   περιέθετο   περικεφα-  \η 
Χαίαν   σωτηρίου   επϊ  της   κεφαλής,   και   περιεβάΧετο   ίμάτιον  εκδι- 
κήσεως,  καϊ  το  περιβόΧαιον  αυτού  ιΒώς  άνταποδώσων  άνταπόδοσιν  ιδ 
όνειδος  τοις  ύπεναντίοις.     19 και  φοβηθήσονται  οι  άπο  δυσμών  το  19 
όνομα  Κυρίου,  καϊ  οι  απ    άνατοΧών  ήΧίου   το   όνομα  το  ενδοξον 
ηξει  γάρ  ώς  ποταμός  βίαιος  η  οργή  παρά  Κυρίου,  ηξει  μετά  θυμού. 

20 καϊ  ηξει  ένεκεν  Σειών  6  ρυόμενος  και  άποστρεψει  άσεβείας  άπο  2ο 
Ίακώ/3.    21  κα\  αΰτη  αυτοΐς  ή  παρ*  εμου  διαθήκη,  εΐπεν  Κύριος-  το  2ΐ 
πνεύμα  το  εμόν  ο  εστίν  επϊ   σοι,  καϊ  τα.  ρήματα  α  έδωκα  εϊς  το 
στόμα  σου,  ου  μή  εκΧίπη  εκ  του  στόματος  σου  και  εκ  του  στόμα- 

τος του  σπέρματος  σου·  είπεν  γάρ  Κύριος  άπο  του  νυν  καϊ  είς  τον 
αιώνα. 

*Φωτίζου   φωτίζου,    Ιερουσαλήμ,  ήκει  γάρ   σου  το   φώς,   κα\  ή  ι 
δόξα  Κυρίου  επϊ  σε  άνατεταΧκεν.    2ιδού  σκότος  καλύψει  γήν,  καϊ  τ. 
γνόφος  επ*  έθνη·  επϊ  δε  σε  φανήσεται  Κύριος,  καϊ  ή  δόξα  αντου 
επϊ  σε  όφθήσεταΐ'  3 καϊ   πορεύσονται  βασιλείς  τω   φωτ'ι  σου,  καϊ  3 
εθνη  τή  Χαμπρότητί  σου.    Αάρον  κύκλω  τους  όφθαΧμούς  σου   καϊ  4 
Έδε  συνηγμενα  τά  τέκνα  σον  ηκασιν  πάντες  οι  υιοί  σου  μακρόθεν, 

καϊ  αί  θυγατέρες  σου  επ'  ώμων  άρθήσονται.     5τότε  οψη,  καϊ  φο-  5 
βηθήση  καϊ  εκστήστ}  τή  καρδία,  οτι  μεταβάλει  εις  σε  πΧουτος  θα- 

λάσσης  καϊ  εθνών  καϊ  Χαών.     καϊ  ήξουσίν  σοι  6άγεΧαι  καμήΧων,  6 
καϊ   καλύψονσίν  σε  κάμηΧοι   Μαδιάμ  καϊ  Ταιφά'  πάντες  ε'κ  Σαβά 
ηξουσιν  φέροντες  χρυσίον,  καϊ  Χίβανον  ο'ίσουσιν,  καϊ  το  σωτήριον 

ΝΑζ)       17  δικαιοσύνη  Β*  (-νην  Β3*5)  |  σωτήρων]  ρτ  ως  ̂   |  οηα  αντον  ̂ <Α^ 
18  νπεναντιοις]  +  θ'  σ'  ταις  νησοις  ανταποδομα  ανταποδώσει  ζ)ηι£  19  οι  απο 
δ.]  οπ\  οι  Κ*  (Καϊ»  Ν0·3)  |  απ]  απο  Α  |  ηιξι  (2°)  Ν  20  Σιων  Β5Α<3  |  ο  ρυομενος] 
οηι  ο  Ν*  (ηαο  Νε·3)  |  ασεβιας  Ν  |  Ιακώβ]  +  σ'  *·  ειπε  κ~ς  0™%  21  επι]  εν 
0*  (επι  ί^)11^)  |  το  στόμα]  την  καρδιαν  ̂ *  {στόμα  ρΐΌ  καρδ.  ̂ .(^νκΐ)  ρο^ίςα 
Γ3.δ)  |  οηι  οι;  μη  εκλιπη  εκ  τον  στόματος  σον  Β*  (ηαο  Β3ΐ3Π1&:  ίη  Ηηε  ια5  αϋς)  | 
εκλειπη  Α  |  στόματος  2°]  σπέρματος  Β* νιά  (στο  δΐιρ  Γ&δ  Β35)  |  σον  3°]  +  οι  γ' 
·*·  και  απο  του  στόματος  του  σπέρματος  του  σπέρματος  σον  <^ιηε  |  οηι  γαρ  Α 
Ι,Χ  1  οιη  φωτιξου  ι°  |  Κυρίου]  οι  γ'  πιπι  |  ανατεταλκεν]  υά$  ι  Ιϊί  αηίε 
τ  ι°  (^)?  2  ιδου]  ρ  γ  ·%  οτι  Ο^ζ  +  γαρ  *ν1<1>  (ηηδ  ταδ)  |  σκότος  και  γνοφος 
Καλύψει  (-φι  Κ*  -ψει  Χ0·15  καλύπτει  Α)  γην  επ  εθνη  ς\Α  |  οιη  δβ  Α  3  σου 
2°]  +  οι  γ'  ·*·  της  ανατολής  4  ιδβ]  +  οι  γ'  *  πάντα  (^"^  |  ηκασιν  (-σι  Ν)] 
ρΓ  ιδου  Α(^)  5  οψη]  +  θ'  '%·  κ  χαρηση  ̂ η1^  |  εκτηση  Β  |  κάρδια]  +  σον 
(ίπιρΓοΙ)  ̂ ?  ροδίεα  Γβροδ)  |  εις]  επι  Κ  |  πλούτος]  πλήθος  (πλοντ.  Κ0·^)  | 
ηξονσιν]  εξονσιν  Κ*  (ηξ.  ̂ε  ΐ3)  |  σοι]  επι  σε  0.  6  κάμηλοι  Μαδιαμ]  λοι  Μα 
δίφ  ταδ  Βώ  |  Ταιφαρ  ΚΑ(^  οι  γ'  Υαιφα  ζ)11^  |  εκ  Σαβα]  εξαβα  Β*  (εκ  Σ. 
Βαΐ3)  |  οισονσιν  (οι\σουκισιν  [οισ\.  ̂ ·Ά  ροδίεα  τεροδ  οι|σ.]  ̂ *  ΐπιριοο  κι 
κει  (δίο)  τενοο  Κ0·5)]  +και  λιθον  τιμιον  ̂ *  (ίιηρΓοο  πιοχ  Γ£δίϊί  Κ?)  Α 
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7  Κυρίου   ευαγγελιοΰνται·   7  και   πάντα  τά   πρόβατα  Κηδάρ  συναχθή-  Β 
σονται,  και  κριοί  Ναβαιώθ  ήξουσιν,  κα\  άνενεχθήσεται  δεκτά  επί  το 
θυσιαστήριόν  μου,   και  ό  οίκος  της   προσευχής  μου  δοξασθήσεται. 

8  3τίνες   οί'δε  ώ$·   νεφέλαι   πέτονται,   και  ως  περίστεροι  συν  νοσσοίς 
9  ειτ'  εμέ;  9  εμέ  αί  νήσοι  υπέμειναν  κα\  πλοία  θαρσείς  εν  πρώτοις, 
άγαγείν  τά  τέκνα  σου  μακρόθεν  και  τον  αργυρον  κα\  τον  χρυσόν 
αυτών  μετ   αυτών,  κα\  το  όνομα  Κυρίου  το  άγιον,  κα\  δια  το  τον 

ίο  άγιον  του  Ισραήλ  ενδοξον  είναι.     10 και  οίκοδομήσουσιν  αλλογενείς 
τά  τείχη  σου,  και  οι  βασιλείς  αυτών  παραστήσονταί  σοι·  δια  γαρ 

ιι  όργήν  μου  έπάταξά  σε,  και  διά  ελεον  ήγάπησά  σε.     11  καϊ  άνοιχθή- 
σονται  αί   πύλαι   σου   διά   παντός,  ημέρας  και  νυκτός  οϋ  κλεισθή- 
σονται,  είσαγαγείν  προς  σε  δυναμιν  εθνών  και  βασιλείς  αυτών  άγο- 

ΐ2  μένους.  12 τά  γάρ  εθνη  και  οι  βασιλείς  οίτινες  οίι  δουλεύσουσίν  σοι 
13  α  π  ολοΰνται,   και  τά  εθνη   ερημιά   έρημωθήσεται.     Ι3και  η  δό£α  του 

Αιβάνου  προς  σε  ήξει  εν  κυπάρισσο)  και  πευκί]  και  κέδρω  άμα, 

ΐ4  δοξάσαι   τον  τόπον   τον   άγιόν   μου.     14  και   πορεύσονται   προς  σέ 
δεδοικότες  υίο\  ταπεινωσάντων  σε  και  παροξυνάντων  σε,  και  κλ^- 

ΐ5  θηστ]  Ή,όλις  Κυρίου,  Σειών  Αγίου  Ισραήλ.    15 διά  τό  γεγενήσθαί  σε 
εν κατάλελιμμένην  καϊ  μεμισημένην ,  και  ουκ  ην  6  βοηθών  και  θήσω 

ι6  σε  άγαλλίαμα  αίώνιον,  ευφροσύνην  γενεών  γενεαίς.     16  και  θηλάσεις 
γάλα  εθνών,  και   πλούτοι/  βασιλέων  φάγεσαι,   και  γνώστ]  οτι  εγώ 

6  ευαγγελιοΰνται]  ευαγγελιουνταις  (-ται  ̂ ?)  σοι  Ν*  (σοι  ίηιρίΌΟ  πιοχ  Γενοε  Κ?)  Ν 
7  συναχθησονται]  +  σοι        |  κριοί]  ρτ  οι  Α  \  ηξουσιν]  +  σοι  1^Α^  |  δεκτά]  ρτ 
δωρα  Ν*  (ΐηιρΓοΙ)  ροδίεα  ι-ενοε        |  δοξασθησεται]  ε  δαρ  Γ&δ  Κ?ν!(1  αάηοί  αΐΐς 
ιώοχ  ρεηΐίιΐδ  Γ&δ  Ϊν0·3·  8  πετανται  Α<3  |  νοσσοις]  νεοσσοις  Αί^1^  (νοσοις 
ζ)*)  |  οπι  εττ  εμε  Ν*  (Ηη.13  Ν0·*  <νί<1>)  Α(^  9  οηι  εμε  Ν0·3  |  αι  νήσοι]  οηι  αι 
ΚΡΟδίο.αΑς)  ί  θαρσις  Ν*  (-σεις  Ν^)  |  αργυρον]  +  αυτώ\  <2,η&  |  οηι  αυτών  ι° 
Α<3*  (ηαΙ>  ί^)"1»)  |  και  40]  δια  ΝΑ(^)  |  και  το  όνομα... του  Ισραήλ]  οι  γ'  τω 
ονόματι  κϋ  θϋ  σου  κ  τω  αγιω  Ιηλ  (^"^  |  δια  το  τον]  δια  το\  τον  Β*  ηοη  ίηδΐ 
τον  Β5  οπι  το  (ηαΐ)  Αθα)  |  του  Ισραήλ]  ϊπιρΓΟϋ  του  &?  (ροδίεα  Γενοε) 
10  βασιλις  Ν*  (-λευ  ̂ ^^·ι,)  [  οηι  μου  <2*  (ηαϋ  ξ)8*)  |  ελεο?  Α  11  εισαγαγειν] 
ρΓ  του  £\ε·3  (ΐπιρίΌΟ  Κ0·5)  |  οιη  και  βασιλείς  αυτών  Ν*  (ηαο  κ  βασιλις 
^αηΐβ  ζλ  +  αχ)Των  ̂ ο.α  ρ.  βασι\€1ς  [δίη6  αι,τ.]  |  οηι  αντων  Α  ζ)*  (πα!)  ζ)11^) 
12  βασιλείς  (-λι$  Κ*  -λευ  Ν*^)]  +  αυτών  Κϋ·α  (ίιηρΓΟΟ  Α  |  οτινες  Κ* 
(οιτ.  |  δουλευσιν  0*  (-σουσιν  |  ατολοιτται]  α7το#αι>οι~|ται  Α  |  έρημωθη- 

σεται] ερημωθησονται  ̂   (-τε  Κ*  -ται  Ν0·15)  Α  13  Αιβανου]  ϊη  νου  Γ&δ 
αΐίς  Β?  |  μου]+  οι  γ'  κ  τον  τόπον  των  ποδώ\  μου  δοξάσω  <3ηιε  14  σε 
και  παρόξυναν  τ  ων]  ρτ  οϋοΐ  εΐ  ίκΐηοΐ  οι  ωβ'  ου  κ'  ττ'  εβρ'  ΒΆ  (ηοη  ΐηδί 
Βυ)  |  σε  3°]  + 01  Ί'  κ  προσκυνησουσιν  επι  τα  ίχνη  των  ποδών  σου  πάντες 
οι  παροξυναντες  (^ίϊ  |  Σιων  Βι,^Α^  15  ε  ν  κατάλελιμμένην  Β*νίς1] 
εγκαταλελειμμ.  Β&Β  ενκαταλελεμμ.  Ν*  -λελειμμ.  α  εγ κατάλελιμμένην  Α(^  \ 
ευφροσύνη  Β           16  βάσεων  Κ*  (-σιλεων 211 
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Β  Κύριος  ό  σώζων  σε,  και  εξαιρούμενος  σε  θεος  Ισραήλ.     17 άντ\  χαλ-  τη 
κον  οϊσω  σοι  χρυσίον,  αντί  δε  σίδηρου  ο'ίσω  σοι  άργύριον,  άντι  δε 
ξύλων  οϊσω  σοι  χαλκόν,  άντϊ  δε  λίθων  σίδηρον.     και  δώσω  τους 
άρχοντας  σον  εν  ειρήνη,  κα\  τους  Επισκόπους  σου  εν  δικαιοσύνη· 
18 και  ουκ  άκουσθήσεται  ετι  αδικία  εν  τη  γη   σου,  ούδε  σύντριμμα  ι8 
ούδε  ταλαιπωρία  (ν  τοις  όρίοις  σου,  άλλα  κληθήσεται  Σωτήριον  τα 

τείχη  σου,  και  αι   πύλαι  σου   Τλύμμα.     19  και  ουκ  εσται  σοι  ετι  ό  19 
ήλιος  εις  φως  ημέρας,  ουδε  ανατολή  σελήνης  φωτιεί  σοι  τήν  νύκτα, 

αλλ  εσται  σοι  Κύριος  φως  αιώνιον,  και  6  θεος  δόξα  σου.    20  ου  γαρ  2ο 
δυσεται  6  ηλιός  σοι,  και  ή  σελήνη  σοι  ουκ  εκλείψει-  εσται  γαρ  Κύριος 
σοι  φώς  αϊώνιον,  και  άναπληρωθήσονται  αι  ήμεραι  του  πένθους  σου. 

21  και  6  λαόϊ  σου  πας  δίκαιος,  δι   αιώνος  κληρονομήσουσιν  τήν  γην,  2ΐ 
φυλάσσων  το  φύτευμα,  εργα  χειρών  αυτού  εις  δόξαν.    22  ό  ολιγοστος  22 
εσται  εις  χιλιάδας,  και  ό  ελάχιστος  εις  έθνος  μεγα·  εγώ  Κύριος  κατά 
καιρόν  συνάξω  αυτούς. 

ΙΙ1νεϋμα  Κυρίου  επ'  εμε,  ου  εϊνεκεν  εχρισεν  με  εναγγελίσασθαι  ι  Ι,ΧΙ 
πτωχοΊς,  άπεσταλκεν  με  ίάσασθαι  τους  συντετριμμένους  τήν  καρδίαν, 

κηρϋξαι  αϊχμαλώτοις  αφεσιν  και  τυφλοΐς  άνάβλεψιν,  2καλεσαι  ενιαυτον  2 
Κυρίου  δεκτόν  και  ήμεραν  άνταποδόσεως,  παρακαλέσαι  πάντας  τους 
πενθοΰντας,  3δοθήναι  τοις  πενθοΰσιν  Σειών  αύτοϊς  δόξαν  άντϊ  σποδού,  3 
αλιμμα  ευφροσύνης  τοΊς  πενθονσι,    καταστολήν  δόξης  άντ\  πνεύματος 
άκηδίας'    και  κληθήσονται  γενεαι   δικαιοσύνης,  φύτευμα  Κυρίου  εϊς 
δόξαν.    4 και  οϊκοδομήσουσιν  έρημους  αϊωνίας,  εξηρημωμενας  πρότερον  4 

ΝΑζ)       16  οηι  και  4°       (1ΐ3.1>  Κ0·3)  |  0εοϊ]  ρΓ  ο  Α  |  Ισραήλ]  Ιακώβ  Ο^ε      17  αντι 
ΐ°]  ρΓ  και  Β3ΐ3^Α(2  |  ξύλων]  ξύλου  Α  |  χαλκον]  αλκ  5πρ  ταδ  Κ1  18  ουκ] 
ουκετι  £\  |  άκουσθήσεται]  ακουσθησονται  ̂ *  (-θησεται  ̂ ε·ι>)  |  οηι  ετι  ̂   |  κληθη- 
σεται]  κληθήσονται  Κ  (-τε  Κ*  -ται  ̂ ε·1))  19  οηι  σοι  ι°  ̂ *  (ηαο  ̂°·3·  ̂  
56ά  ηοη  ΐηδΐ  |  οηι  ετι  ΝΑ<3  |  ουδε]  ουτε  Κ  |  σοι  2°]  σε  Κ  |  νυκταν  Κ*  | 
Κυριοί]  ίηοερ  ψ  Κ*  (ΐηιρΓοΙ)  ϊαηι  Ν1)  |  φως]  τρτ  ευ  Κ*  (ίπιρΓΟϋ  ροδίεα  Γ3.5  ̂ ?) 
20  δυσεται]  δυνησεται  Β*  Κ*  {δυσ.  Βαΐ3Κ?)  |  σοι  ι°]  σου  Α  |  Κύριος]  +  ο  θς  Κ* 
(ϊηιρίΌΟ  ιηοχ  τεροδ  Κ?)  21  δι]  δια  Α  ρΓ  και  ΚΑ(^)  |  κληρονομησουσονσιν 
Β*  (-μησονσι    Β3ΐ>)  |  αυτού]  αυτών  ̂   22  ελάχιστος]  +  εστε  Ν*  (ϊηι- 
ρΓοΙ)  ηιοχ  τεροδ  Κ0·15)  |  σϋ\αξω  Β*  συ\ναξω  Β?  |  οηι  αυτούς  (ηαο  ί^)"^) 
ΚΧΙ  1  Κυρίου]  ρΓ  Φ  φ"1*  |  εχρισεν]  ρΓ  *  «  |  πτωχοί*  ΒX^■3'^·ιΆ^*] 
ταπεινοί  Κ*  (-πιν.)  \  απεταλκεν  Κ*  (απεστ.  Ν»»™  &ηΐβ  ̂   |  ΤΎ}  καρ§ια  $,Ας) 
2  Κυρίου]  τω  κω  ̂ Π12  |  δεκτοί  Κ*  {-τον  ̂ ϊ^ι(νϊ^))  |  ανταποδόσεων  (δωσ.  Α)] 
ανταποδόσεων  Κ*  (-σεως         βΐ  ροβίββ)  +  ·*■  τω        ημω\  ̂ η1ε  3  Σιων 
Α(^  |  οηι  αυτού  ΚεΑ(2*  (ηαβ  ̂   δούναι  αυτού  Ο111^)  \  άλειμμα  Α  |  πενθοΰ- 

σιν (2°)  £^Α(^)  |  κληθήσονται]  +  σ'α'  ·*·  αυτού  (^"^  |  Κυρίου]  ρϊ  δικαιοσυ^775  Κ* 
(ΐηιρΓΟΟ  ΓηΓδ  τενοο  ̂ ?)  4  εξηρημωμενας  ι°]  εξερημ.  ̂ Α  |  προτερον]  ρΓ 
το  ̂   προτερας  Α^*  προτερον:  α'  πρωτώ\  θ'σ'  αρχαίων  ί^111» 
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Τ,ΧΠ  4 

εξαναστήσουσιν   και   καινιουσιν   πόλεις  έρημους,  εξηρημωμένας   εις  Β 
5  γενεάς.     5 και  ήξουσιν  αλλογενείς  ποιμαίνοντες  τα.  πρόβατα  σον,  και 
6  αλλόφυλοι  άροτήρες  και  αμπελουργοί·  6ύμεϊς  δε  ιερείς  Κυρίου  κλη- 
θήσεσθε,  λειτουργοί  θεοΰ'  ίσχύν  εθνών  κατεδεσθε  και  εν  τω  πλουτω 

η  αυτών  θαυμασθήσεσθε.    7 ούτως  την  γην  ε'κ  δευτέρας  κληρονομήσουσι, 
8  και  ευφροσύνη  αιώνιος  υπερ  κεφαλής  αυτών.  Βεγώ  γάρ  ειμι  Κύριος  6 
αγαπών  δικαιοσύνην  και  μισών  άρπάγματα  εξ  αδικίας-  και  δώσω  τον 

9  μόχθον  αυτών  δικαίοις,  και  διαθηκην  αίώνιον  διαθήσομαι  αύτοϊς.  9 και 
γνωσθησεται  εν  τοις  εθνεσιν  το  σπέρμα  αυτών,  και  τα  εκγονα  αυτών 
εν  μεσω  τών  λαών  πάς  ό  ορών  αυτούς  επιγνώσεται  αυτούς,  οτι  οντοί 

ίο  είσιν  σπέρμα  ηύλογημενον  υπό  θεού,  10 και  ευφροσύνη  εύφρανθήσονται 
επι  Κύριον.  Άγαλλιάσθω  η  ψυχή  μου  επ\  τω  κυρίω·  ενεδνσεν 
γάρ  με  ιμάτιον  σωτηρίου  και  χιτώνα  ευφροσύνης,  περιεθηκεν  μοι  ως 

ιι  ννμφ'ιω  μίτραν,  και  ως  νύμφην  κατεκόσμησεν  με  κόσμα».  11  και  ως  γην 
αϋζουσαν  τό  άνθος  αυτής,  και  ως  κήπος  τα  σπέρματα  αύτου,  ούτως 
άνατελεϊ  κύριος  Κύριος  δικαιοσύνην  και  άγαλλίαμα  εναντίον  πάντων 
τών  εθνών. 

ι  1  Διά  Σειών  ου  σιωπήσομαι,  και  δια  Ιερουσαλήμ  ουκ  άνήσω,  εως 
αν  έξέλθη  ως  φώς  ή  δικαιοσύνη  αυτής,  τό  δε  σωτήριόν  μου  ως  λαμπάς 

2  καυθήσεται.  2 και  οψονται  εθνη  τήν  δικαιοσύνην  σον  και  βασιλείς  την 
δόξαν  σου,  και  καλέσει  σε  τό  όνομα  τό  καινόν  ο  ό  κύριος  ονομάσει 

3  αυτό.     3καί   εση   στέφανος   κάλλους  εν   χειρι   Κυρίου,    και  διάδημα 
4  βασιλείας  εν  χειρ\  θεού  σου.     4  και  ονκετι  κληθήση  Καταλελιμμενη,  και 

4  πολις  Ν*<3*  (-λεΐ5  Κ°·Λ  (21  <νίά))  |  έρημους  2°]  αιωνίους  Ν  (εων.  Ν*  αιων.  ΝΑί^ 
Νε·3)  έρημους  και  αιων.  Ο.0·3-  |  εξηρημωμενας  2°]  εξερη\μενας  £\  εξερημωμενας  Α 
δ  σου  τα  πρόβατα  και  Κ  (α,  βατα  κ  δΐιρ  γο.5  Ν1  το  πρόσωπον  Χ*νΐ(Λ)        6  ιερις 

(-ρεις  Ν0·15)   |    λειτουργοί]  ρΓ  και  Α   \    θεου]  +  υμων  Ν*   (ίπιρΓΟί)  ιηοχ 
Γενοο  Ν?)  +  οι  γ'  ·*·  ημων  ρηθησεται  υμιν  (2,ηε  |  ισχύς  Α  \  και]  καν  Ν*  |  εν]  επι  Α 
7  εκ  δευτέρας  κληρονομησουσι  (-μησου  -μησουσιν  Ν€·3Α)  την  γην  ΝΑ(^  | 
αιωνίας  Ν*  (-νιος  Κ1)  8  οιη  και  3°  ̂   (ΙιαΙ)  Ν0·3)  9  γνωσθησεται  (γνωθ. 
Β*  γνωσθ.  Β3*5)]  γνωσθησεσθαι  Ν*  (-θησεται  ̂ <;  ΐ3)  |  σπέρμα]  σπερ  ίπιρΓοΒ 
ροδίεα  Γβδίϊΐ  Ν?  |  εκγονα]  εγγόνα  Ν  |  οπι  εν  μεσω  των  λαων  £\?  (ροδϋεα  Γεροδ) 
Α(^*  (Ιιαΐ)  ·%·  εμμεσω  τ.  λαων  Ο^ε)  |  ηύλογημενον  ̂ ^"^Αζϊ]  ευλογ.  Β3ΐ3&νΟ_α 
10  και  ευφροσύνη... επι  τω  κυριω]  α  χαίρων  χαρησομαι  εν  κω  αγαλλιασεται 
η  ψυχή  μου  εν  θώ  μου  θ'σ'  αγαλλιάσει  αγαλλιασ ομαι  εν  θω  ευφρανθησεται  η 
ψυχη  μου  εν  τω  θώ  μου  0_Π1£  |  ευφροσύνη]  ευφροσυνην  Ν  ρΓ  εν  Α  \  ως  νυμφιω 
περιεθηκεν  μοι  ΝΑ(^  11  το  άνθος]  οιη  το  Κ*  (ΤαβΛ)  Κ0·15)  |  κηπον  Α<^)  | 
αυτόν]  +  *  ανατελει  Ο^β  |  οηι  κύριος  ΝΑΟ_*  (Ηαβ  0_ιηε)  1.ΧΙΙ  1  Σιων 
Β^ΚΑί^  (ϊΐεηΐ  ιι)  |  σιωπησωμαι  (-σομαι  Νε·3)  |  Ιελημ  Ν  |  εως]  ως 
{εως  (^(νκΐ))  |  αυΤ7?5]  μου  ΚΑ(<>*  (οι  γ'  αυτής  ̂ ,ηί>,)  |  μου]  αυτής  ζΗ*  2  όνο- 

μα]-^ σου  ΝΑΟ  |  αυτό»/  Ν  3  βασιλιάς  0_*  |  θεου]  κυ  Ν*  (θϋ  Ν1)  4  κλη- 
θήση] κληρονομηθηση  Ν*  (κληθ.  [κληρθ.  ΤίδοΗ]  Ν13"1 ')  |  καταλελειμμ.  Β3ΐ> 



υαι  5  ηςαιας 

V  ή  γη  σου  ου  κληθήσεται  ετι'Έρημος·  σοι  γαρ  κληθήσεται  θέλημα  έμόν, 
και  ττ)  γη  σον  Οίκου  μένη,  οτι  εύδόκησεν  Κύριος  εν  σοι,  και  η  γη  σου 
συνοικισθήσεται.     5 και    ως    συνοικών    νεανίσκος    παρθένω,    ούτως  $ 
κατοικήσονσιν   οι   νιοι    σον    και  εσται  ον  τρόπον  ενφρανθήσεται 

ννμφίος  έπι  νύμφη,  ούτως  ενφρανθήσεται  Κύριος  επί  σοι.  6 Και  6 
έπι  τών   τειχών   σου,  Ιερουσαλήμ,   κατέστησα  φύλακας  ολην  την 
ημέραν  και  ολην  την  νύκτα,  οι  διά  τέΧους  ον  σιωπήσονται  μιμνησκό- 
μενοι  Κυρίου.     7 ούκ  εστίν  γάρ  νμϊν  όμοιος·  εάν  διόρθωση,  και  ποίηση  η 
ΊερονσαΧήμ  άγανρίαμα  έπ\  της  γης.    8ωμοσεν  Κύριος  κατά  της  δόξης  8 
αντον  και  κατά  της  ισχνός  τον  βραχίονος  αντον  Ει  ετι  δώσω  τον  σΐτόν 
σον  και  τά  βρώματα  τοις  εχθροΊς  σου,  και  εΐ  ετι  πίονται  νιο\  αλλότριοι 

τον  οίνόν  σου  έφ'  ώ  έμόχθησας'  9 αλλ*  οι  συναγαγόντες  φάγονται  αυτά  9 
και  αίνέσουσιν  Κύριον,  και  οί  σνναγαγόντες  πίονται  αντά  εν  ταίς 

επαύΧεσιν  τα"ις  άγίαις  μον.     10  πορεύεσθε  διά  τών  πνΧών  μον  και  ίο 
όδοποιήσατε  τω  Χαω  μον  και  τονς  Χίθονς  εκ  της  όδοΟ  διαρ ρίψατε, 

έξάρατε  σύσσημον  εϊς  τά  εθνη.     "ιδού  γάρ  Κύριος  έποίησεν  άκονστον  ιι 
εως  έσχάτον  της  γης'   ε'ίπατε  τη  θυγατρΧ  Σειών  Ιδού  ό  σωτήρ  σοι 
παραγέγονεν   εχων  τον   έαντον  μισθόν,   και    το  έργον   αντον  προ 

προσώπον  αντον.    12  και  καΧέσει  αντον  Ααόν  άγιον,  ΧεΧντρωμένον  νπο  ΐ2 
Κνρίον,  σύ  δε  κΧηθήση  'Έπιζητονμένη  πόΧις,  και  Ούκ  έγκαταΧεΧιμμένη. 

ΝΑΟ_       4  οιη  ετι  ΚΑ(^)  |  κληθήσεται  2°]  κληθηση  Κα·3  (-σεται  |  τη  γη]  η  γη 
(Τη  ̂   |  οπι  οτι  ευδοκήσει;... συνοικισθησεται  ΚΑ(^)*  (ηαΐ>  θ'σ'  %'  οτι 

ευδοκήσει  ~κς  εν  σοι  κ  η  γη  σου  σννοικισθ.  |  ενδοκησεν]  ευδοκήσει  Β3ΐ3ΐηδ 
5  σοι\νοικων  (σννοικ.  Κε·3)  |  σου]  +  μετα  σου  ̂ Α  |  ννμφην  Κ  6  τειχών] 
τειχεων  (τιχ.)  Α(^)  |  κατέστησα]  +  σοι  Νε·3  (Γ3.3  Κ0·^)  |  τελοϊ  (^*  |  μνησκο- 
μενοι  Β*  (μιμν.  Β3Ϊ>)  |  Κύριοι;]  οι  γ'  '*·  τον  κν  <^)ηι£  1  ουκ  εστίν  γαρ]  ον  γαρ 
εστίν  ̂   |  όμοιος]  ο  οίκος        (ομ.  |  εαν,.,εττι  της  γης]  θ'  κ  μη  δωτε 
σιγην  αντω  εως  ητοιμαση  />  εως  θη  την  ΤΚημ  καύχημα  εν  τη  γη  0™%  |  Ιερου- 

σαλήμ] ρΓ  θ'  *·  την  (^ε  |  αγαυριαμα  .  .  γης]  θ'  *·  καύχημα  εν  τη  γη  [ 
αγαυριαμα  (γανρ.  Β^£<ε·3  [αγ.  ϋ^])]  αγαλλιαμα  ̂ Π1?  8  δο^ί]  δεξια,ϊ  Βα 
(ηοη  ίηδΐ  Β13)  οι  ο'  ισχύος  θ'  δεξιάς  (^)ιη£  |  ισχνός]  δόξης  |  οηι  σου  και  τα 
βρωματα  £<*  (ηαβ  Νε·3)  |  βρωματα]  +  σου  Α  \  τοις  εχθρ.]  ϊη  τοις  Γ&5  αΐϊς 
Β313  |  οηι  ει  2°  Α  9  αλλ]  +  ?;  &ε·3Α(^  |  σνναγαγοντες  ι°]  σνναγοντες 
ΝΑ<5  |  ογπ  αινεσουσιν ...  σνναγαγοντες  2°  Κ*  (ηαο  £<ε·3)  |  σνναγαγοντες  ι° 
(σϋ\ναγ.  Β*  σν\ναγ.  Β?)]  σνναγοντες  £\ε·3  Α(^  \  οηι  αντα  2°  Κ*  (παβ  Νε·3)  | 
επανλεσι  |  μου]  σου  Α  10  πορευεσθε]  4-  πορευεσθε  0_'η%  |  οδοττοι^σατε] 
0'  σκευάσατε  τη\  οδον  (·*■  οδοποιησατε  ̂ Π18:)  |  εκ  τ^ϊ  οδού]  ρΐ"  τους  Ο.* 
(ϊπψΓΟΟ  Κ0·15)  Α  |  διαριψατε  \&  11  ακονστον  εποιησεν  Ν  |  άκουσον  Α* 
(τ  δηρεΓδΟΓ  Α3?)  |  σοι  ο  σωτηρ  ΝΑ(^)  |  7Γαρα7ε70Ι/ει/]  παραγεινετε  Ν*  (-7ε70Ι/6,' 
Ν^)  -ται  Α  |  μισθον]  +  θ'σ'  5*·  μετ  αντον  ς)ιη&  |  οηι  αυτού  ι°  Α^*  (ηαο 
12  νπο]  απο  Χ*  (νπο  ί<ε·3»ε·^)  |  συ  δε  κληθηση]  συνεκλήθη       (σν  δε  κλ.  Κ0·3)  | 
ονκ  εγκαταλελιμμενη  (εγκαταλελειμμ.  Β3Ϊ>  ενκαταλελιμμ.  (,)*  67^.  ̂ ^)]  ου καταλελιμμενη  Ν 

2ΐ4 



ΗΣ  ΑΙΑΣ ΚΧΙΙΙ  II 

Ι,ΧΙΙΙ    ι        ζΎίς  ούτος  ό  παραγινόμενος  έξ  Έδώ/χ,  Ερύθημα  Ιματίων  εκ  Βόσορ  ;  Β 
όντως  ωραίος  εν  στολή,  βία  μ€τά  ισχύος  ;  εγώ  διαλέγομαι  δικαιοσύνην 

2  και  κρίσιν  σωτηρίου.     2  δια  τί  σου  ερυθρά  τα  ιμάτια,  κα\  τα.  ενδνματά 
3  σου  ως  άπο  πατητού  ληνού ;  3  πλήρης  καταπεπατημένης,  και  των 
εθνών  ουκ  εστίν  άνηρ  μετ  εμού,  και  κατεπάτησα  αυτούς  εν  θυμώ  μου, 

4  και  κατέθλασα  αυτούς  ώς  γην,  και  κατηγαγον  το  αίμα  αυτών.  4 ήμερα 
γαρ  άνταποδόσεως  ηλθεν  αύτοΐς,  και  ένιαυτός  λυτρώσεως  πάρεστιν. 

5  3 και  επέβλεψα,  και  ουκ  ην  βοηθός·  και  προσενόησα,  και  ούθε\ς 
άντεΧαμβάνετο '  και  ερρύσατο  αυτούς  6  βραχίων  μου,  και  6  θυμός  μου 

6  επέστη.  6 και  κατεπάτησα  αυτούς  τη  οργή  μου,  και  κατηγαγον  το 
αίμα  αυτών  εϊς  γην. 
7  7 Τον  ελεον  Κυρίου  εμνησθην,  τάς  άρετάς  Κυρίου  εν  πάσιν  οις 

ημΐν  άνταποδίδωσιν .  Κύριος  κριτής  αγαθός  τω  ο'ίκω  Ισραήλ,  επάγει 
ημίν  κατά  το  έλεος  αυτού  και  κατά  το  πλήθος  της  δικαιοσύνης  αύτού. 

8  8 και  είπεν  Ούχ  ό  λαοί  μου ;  τέκνα,  ου  μη  άθετήσωσιν  και  έγένετο 
9  αύτοϊς  εις  σωτηρίαν  9έκ  πάσης  ΘΧίψεως  αύτών.  ου  πρέσβυς  ούδε 

άγγελος,  αλλ'  αύτος  εσωσεν  αυτούς,  δια  το  αγαπάν  αυτούς  και 
φείδεσθαι  αυτών  αύτος  εΧυτρώσατο  αυτούς  και  άνέΧαβεν  αύτούς,  και 

ίο  ύψωσεν  αύτούς  πάσας  τάς  ημέρας  του  αίώνος'  10αύτο\  δε  ηπείθησαν 
και  παρώξυναν  το  πνεύμα  το  άγιον  αύτού  ·   και  εστράφη  αύτοϊς  εις 

ιι  εγθραν,  αύτος  έποΧέμησεν  αύτούς.  11  και  εμνησθη  ημερών  αιωνίων 
πού  ό  άναβιβάσας  εκ  της  θαΧάσσης  τον  ποιμένα  τών  προβάτων  ; 

Ι,ΧΙΙΙ  1  Εδωμ]  Έδεμ  Α  |  εριθρημα  Ν*  (ερυθρημα  Χ0·3)  ερυθήματα  Α  |  ΝΑ<2 
Βοσορ]  Βοσρα  |  στολή]  +       αυτόν  0™%  |  σωτήριας  Κ*  (-ριου 
2  ερυθα  (ρ  ι°  δΐιρεΓδει·)  |  πατητου]  πατήματος  3  πλήρης] 
πλήρους  Κ  τον  πλήρους  (^"^  |  πλήρης... μετ  εμου]  σ'  ληνον  επατησα  μονω- 
τατος  κ  απο  τώ\  λαων  ουκ  εστί]  ουδείς  συν  εμοι  |  οιη  μου  ΚΑΓ)  |  το 
αιμα]  τα  ιμάτια  Κ*  (το  αιμ.  Ηζ)  \  αυτών]  +  εις  γην  ΒΆ^^Α(^  +  Θ'σ'  "*  κ  πάντα 
τα  ενδύματα  μου  εμολυνα  Ο^Β  4  ήμερα]  ρα  δαρ  Γ3.δ  ΑΆ  \  γαρ]  + κυ  \&Ζ  Λ 
(ροδίεα  ταδ)  |  ανταποδωσεως  Α  |  ηλθεν]  επηλθεν  ΝΑ  5  ουκ  ην]  ουδείς  #Α(£ 
{-δις  ζ)*)  |  ουθεις]  ουδείς  (-διί  Ν*  Γ)*  -δ«5  Ν^ς)1  νί(1)  |  αντελαμβανετο] 
αντελαβετο  Κ  |  ερυσατο  |  μου  ·2°]  +  οι  γ'  ·*·  αυτός  <^ιηίί  |  επέστη]  εστη 
Κ  +  θ'σ'  ·*·  κ  εμεθυσα  αυτούς  εν  τω  θυμω  μου  (^"^  6  γην]  ρΓ  την  Κε<α?) 
(ροδίεα  ίηιρίΌΐ))  7  τον  ελεον]  το  έλεος      Ά  (ροδίεα  Γενοο  τον  ελεον)  | 
εμνησθην.,.Κνριον  2°]  *·  αναμνησω  την  αινεσιν  κυ  (^)η'£  \  αρετας]  +  αρετας 
Β*  +  αυτού  κς  Β3Ϊ>νίά  (δαρβΓδΟΓ)  \  οις]  1)ίδ  δΟΓ  Ν*  (ϊτηρίΌΟ  ου  2°  Νίαπι1)  +  ο  κς 
Α  +  κϊ  ̂   |  αυτού  βλεοϊ  Ν  |  οπι  και  Ν  8  ειπεν]  ίηΙεΓ  ι  εί  π  πίδ  3.1ίο[ 
£\7  |  τέκνα]  +  μου  Κ  +  και  Α  |  αθετησουσιν  Ν  αθετηθωσιν  9  ονη  αυτών 
ι°  Α(^  |  πρεσβυς]  πρέσβεις  Α  |  αυτοί  ι°]  +  κ?  Ν*  (ϊιηρι-οϋ  ροδίεα  Γενοο  Ν?) 
Α  |  αυτοϊ  2°]  ρΓ  κ  Α&?  10  οπι  αυτού  Α  οι  γ'  ομοίως  [αυτού]  0™%  | 
αυτός]  ρ  γ  και  Ν*  (ΐπιρΓοΙ)  ροδίεα  τεροδ  Α3?  οι  γ'  ομοίως  [αι>το$]  ̂ Π1^ 
11  αιωνιων]  +  οι  γ'  *  Μωση  λαου  αυτού  (2,η£  |  οιη  που  ι°  ̂ Α(^)*  (ηαΐ)  | 
θαλάσσης]  της  γης  13α  ιη^  (γης  δΐιρετΗΟΓ  Β*> 1χ1)  ̂   γης  0. Α 
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υαπ  ΐ2 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  πού  εστίν  6  6ε\ς  4ν  αύτοίς  τό  πνεύμα  το  άγιον  ;  12  ό  άγαγών  ττ)  δεξιά  ΐ2 
Μωσην,  6  βραχίων  της  δόξης  αυτού  ;  κατίσχυσεν  ύδωρ  από  προσώ- 

που αυτού,  ποιήσαι  εαυτω  όνομα  αϊώνιον.    *3ήγαγεν  αυτούς  δι  αβύσσου  13 
ώς  ιππον  δι  έρημου,  και  ουκ  (κοπίασαν,  14 και  ώς  κτήνη  δια  πεδίου·  14 
κατεβη  πνεύμα  παρά  Κυρίου  και  ώδηγησεν  αυτούς·  ούτως  ήγαγες  τον 
Χαόν  σου,  ποιησαι  σεαυτώ  όνομα  δόξης.  Ι5*Έπίστρεψον  εκ  του  τ$ 
ουρανού   και  ϊδε  β  κ   τού  ο'ίκου  τού  άγιου  σου  και  δόξης  σου·  που 
εστίν  ό   ζήΧός   σου   και  η   Ισχύς  σου;   πού  εστίν  το   πΧήθος  τού 

εΧεους   σου   και  οικτειρμών   σου,  οτι   άνεσχου  ημών;   τ6σύ   γαρ  εΐ  ι6 
πατήρ  ημών,  οτι  Αβραάμ  ουκ  εγνω  ημάς,  και  Ισραήλ  ουκ  επεγνω 
ημάς·   άΧΧά   συ,   Κύριε,   πατήρ   ημών  ρύσαι   ημάς,   άπ    άρχης  το 
ονομά  σου  έφ'  ημάς  εστίν.    17 τ'ι  επΧάνησας  ημάς,  Κύριε,  άπο  της  τη 
οδού   σου;   εσκΧηρυνας  τάς   καρδίας  ημών   τού   μη   φοβεϊσθαί  σε; 
επίστρεψον   δια  τους  δούΧους  σου,   δια  τάς   φυΧάς  της  κΧηρονο- 
μίας  σου,  ι8ΐνα  μικρόν   κΧηρονομησωμεν  τού  ορούς  τού  αγίου  σου.  ι8 
Ψεγενόμεθα  ώς  το   άπ'   άρχης,  οτε   ουκ   ηρξας   ημών  ουδε   εκΧηθη  19 
τό    όνομα    σου    εφ*    ημάς.      τεάν    άνοιξης    τον    ούρανόν,    τρόμος  ι  ΕΧΐν 
Χημψεται  άπο  σού  ορη,  και  τακησονται  2ώς  κηρός  άπο   πυρός  2  (ι) 
τήκεται,   και   κατακαύσει   πύρ   τους   νπεναντίους,    και  φανερόν 

εσται  τό  ονομά   σου  εν  τοϊς  ύπεναντίοις·   από   προσώπου  σου 
εθνη  ταραχθησονται,  3  οταν    ποιης  τα  ένδοξα·   τρόμος  Χημ^τεται  3  (2) 
από  σού  ορη.    4άπό  τού  αιώνος  ουκ  ηκούσαμεν  ούδε  οι  όφθαΧ-  4  (3) 
μοι  ημών  είδον  θεόν  πΧην  σού,  και  τα  εργα  σου  α  ποιήσεις 

τοις  ύπομενουσιν  'εΧεον.    5συναντησεται  τοϊς   ποιούσιν  τό   δι-  5  (4) 
καιον,  και  τών  όδών  σου  μνησθησονται.     Ιδού  συ  ώργίσθης,  και 

ΝΑ(2  12  τη  δεξιά]  τη  δε\δια  Ν*  {τη  δεξ.  Ν<=·*.  <=·*>)  |  Μωυσην  Ν<2  Μωση  Α  |  απο] 
προ  ̂   |  πρόσωπον]  ιαδ  ειΐϊη  ίη  π  2°  Β?  |  εαντω]  αντω  ί^Α^  13  ηγαγεν]  ρ  γ 
και  Α  |  δι  αβύσσου]  δια  της  αβ.  ΚΑ(^)  14  κατεβη]  ρΓ  και  Α  15  επιστρεψον] 
α'  σ'  επιβλεψον  θ'  καθιδε  ̂ Π1ε  |  οηι  σον  2°  ί<Α(^)  |  οικτειρμών  (-τιρμ.  Β?)] 
οικτειρμοι  Κ*  οι  οικτειρμοι  ̂ °·2  των  οικτειρμών  Κ^ΑΟ^  (των  οικτ.  θ'  *·  (Ι3)  | 
ημων]  +  ~κε  Κ·^3  (ηιοχ  εχΐΐηχ)  16  οηι  γαρ  Α(^  |  ει  ημων  πατήρ  Ν  ημων  ει 
πατήρ  Α(,)  |  πατήρ  2°]  ρΓ  ο  Χ  |  ρυσαι... εστίν]  ρΓ  οβείοδ  Β3  (ηοη  ϊηδΐ  Β13)  | 
εφ  ημάς  εστίν]  εστίν  εν  ημιν  Α  17  οιή  απο       (ηασ  ̂ ε·3)      |  εσκηρυνας 
Κ  |  ημων  τας  καρδίας  Ν^Αί^)  18  μικρόν]  +  τι  Ν*  (ϊιηρΓΟΟ  ιβοχ  Γεροδ  Κ?)  | σον]  +  οι  υπεναντιοι  ημων  κατεπατησαν  το  άγιασμα  σου  Α(^  19  εγεναμεθα 
Χ  |  εκλήθη]  ενεκληθη  Α  επεκληθη  Ι,Χΐν  1  λνψεται  Β?  |  τακησονται] 
τακη  δηρ  ταδ  Α3  2  απο  ι°]  υπο  Κ*  (απο  &€·Ά·  ̂ )  |  πυρός]  ρν  προσώπου 
Α  (σωπου  δυρ  ταδ  Α3)  |  πυρός  τήκεται  δαρ  Γαδ  Α3  |  οπι  βσται  Κ'·  (ροδίεα  Γενοο)  | 
σου  ι°]  κϋ  ί<Α^  οι  γ'  ομοίως  σου  <^)ιη£  3  ποιης]  ποίησης  Χ*  (ποιης  Κ? 
ροδίεα  ΓΐΐΓδ  ποίησης)        4  ιδον  Α  \  οηι  θεον  πλην  σου  Α*  (Ιιαβ  Α1  νβ1 8311  α  ̂ε)) 
5  σνναντησεται]  Λ- γαρ  ̂ ^Α^  |  ποιουσιν]  ύπομενουσιν  ̂  
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ΗΣΑΙΑΣ 

ι,χν  4 

(5)  6  ημ^ΐς  ημάρτομεν  διά  τοντο  επΧανηθημεν,  6  και  εγενηθημεν  ώς  Β 
ακάθαρτοι  πάντες  ημείς,  ως  ράκος  άποκαθημενης  πάσα  η  δικαιο- 

σύνη ημών  και  εξερύημεν  ώς  φύΧΧα  διά  τάς  άνομ'ιας  ημών 
(β)  7  όντως  άνεμος  ο'ίσει  ημάς.  7  και  ουκ  εστίν  ο  επικαλούμενος  το 

ονομά  σον  και  6  μνησθεϊς  αντιλαβεσθαι  σον  οτι  άπεστρεψας 
το  πρόσωπον  σον  άή>  ημών,  κ  αϊ  παρεδωκας  ημάς  δια  τάς 

(γ)  8  αμαρτίας  ημών.  8  Και  ννν,  Κύριε,  πατήρ  ημών  σύ,  ημείς 
(δ)  9  δε  πηΧός,  εργα  τών  χειρών  σον  πάντες  ημείς.     9μη  όργίζον  ημίν 

σφόδρα,  και  μη   εν    καιρώ   μνησθης   αμαρτιών   ημών   και  ννν 

(9)  ίο  επίβΧεψον,  οτι  Χαός  σον  πάντες  ημείς.     Ι0πό\ις  τον  άγιου  σον 
εγενηθη  έρημος  Σειών  ώς  έρημος  εγενηθη  ΊερονσαΧήμ·  εις  κατά- 

(ιο)  ιι  ραν   11  ό   οίκος  το  αγιον   ημών,    και    η   δόξα  ην   ευλόγησαν  οι 
πατέρες  ημών   εγενηθη    πνρίκανστος,    και   πάντα   ένδοξα  ημών 

(ιι)  ΐ2  σννέπεσε.     12  και  επϊ  πάσι  τούτοις  άνεσχον,   Κνριε,  και  εσιώ- 
πησας,  και  εταπείνωσας  ημάς  σφόδρα. 

Ι,Χν   τ        1Έμφανης  εγενηθην  τοΊς  εμε  μη  επερωτώσιν,  ενρεθην  τοις  εμε 
μη   ζητονσιν   είπα  Ιδού   είμι,  τω   εθνει  οϊ  ονκ   εκάΧεσάν   μον  το 

2  όνομα.  2  εξεπετασα  τάς  χειράς  μον  οΧην  την  ημεραν  προς  Χαόν 
άπειθονντα  και  άντιΧεγοντα,  τοις  πορενομενοις  όδώ  ον  καΧη  άλλ'  6- 

3  πίσω  τών  αμαρτιών  αντών.  3ό  λαόί  οντος  6  παροξύνων  με  εναν- 
τίον εμον  διά  παντός·  αντοϊ  θνσιάζονσιν  εν  τοΙς  κηποις  και  θνμι- 

4  ώσιν  επϊ  ταϊς  πΧίνθοις  τοϊς  δαιμονίοις  ά  ονκ  εστίν,  4  εν  τοις 
μνημασιν  και  εν  τοις  σπηΧαίοις  κοιμώνται  διά  ενύπνια,  οι  εσθοντες 
κρέας  νειον   και  ζωμόν  θνσιών,  μεμοΧνμμενα  πάντα   τά   σκεύη  αύ- 

6  ρακκος  Ν°  |  εξερρυημεν  Β3?ι>  |  φύλλα]  +  α'θ'  ·*·  πάντες  ημείς  (2,η£  «Α ρ 
7  σου  ι°]  σ  δΐιρ  Γαδ  ΑΕ  |  αντιλαβεσθαι]  αντελαβετο  Κ*  (αντιλαβεσθαι  Κε·3·  α·*>)  | 
αταϊ  αμαρτίας  δΐιρ  Γ&5  Β?νιά  8  πηλός]  +  α  θ'  '%·  κ  σν  πλάστης  ημων  ̂ Iη&  | 
έργον  Α  |  των  χειρών]  οιώ  των  Κ*  (Ηαβ  Κ0·13)  |  οιη  ημείς  ι°  ΚΑ(^  9  ημιν] 
+  οι  γ'  %■  πιπι  εως  ̂ 1ι1&  |  μησθης  Β*  {μν.  Β^)  10  Σιων  ΒΜ^  11  ημων 
ΐ°]  μων  Β*  (ημ.  Βα1))  |  ηνλογησαν  Α  ζ)*  (ευλ.  ζ)1^))  |  €νδοξα]  ρΓ  τα  ΝΑ(^  | 
οη  ημων  3°  |  συνεπεσεν  ΚΑ(<)  12  σφοδρά]  ρΓ  θ'  ·*·  εως 
Γ,Χν  1  εγενηθην]  εγενομην  ̂ *  (εγενηθ.  Κε·Λ  ροδίεα  πΐΓδ  εγενομ.)  Α  |  επερω- 

τώσιν] ζητονσιν  ̂ Α(^)  |  ζητονσιν]  επερωτώσιν  ΚΑ(^  |  εΐ7τα  ιδου]  ειπον  ιδ. 
{ν  ι  δυρ  Γ3.5        Κ  |  ειμι]  +  θ'  '*·  ιδου  ειμι  |  οι]  οιτινες  Α  \  το  όνομα  μον 
Α<3  2  [η]μεραν . .  .πορενομενοις]  ρΓ  οβεΐ  Βα  (ηοη  πίδΐ  Β'>)  |  τοις  πορενο- 
μενοις]  οι  ονκ  επορενθησαν  ί^·3»  ε1>Α(^)*  (του  πορ.  0™%)  |  οδω  ον  καλη]  οδω 
ονκ  αληθή  ̂ *  εν  οδω  καλη  ̂ ς  α  οδω  ουκ  αληθβινη  &€·^  οδω  αληθινή  Α(^* 
{-θεινη  ̂ ;ι)  οι  γ  οδω  ονκ  αγαθή  3  λααο?  Κ*  (λαος  ̂ ««ηι(νί.ά))  |  6/1ιοι,] 
μον  Κ*  (εμου  ̂ ε·'3)  |  ογώ  δια  παντός  Κ*  (Ηαΐ)  χ»"'β  ε·^)  |  θνσιάζονσιν]  θνμια- 
ζονσιν  Α  |  του  κηίΓοις]  ονα  τοις  ̂ *  (ΗαΙ)  ̂ 0·ι>)  |  θνμιουσιν  \\  \  επι]  εν  \\  |  εστίν] 
εσται  Α  4  εν  ι°]  ρΓ  και  ΚΑί^  |  δια]  δι  Α(^  |  οι  εσ^τεϊ]  ρΓ  και  ̂ ς·3  | 
κρέας  υειον]  κρεα  υεια  &  κρεα  υια  Α  κρεα  υιο\  (3*  (κρέας  νειδ\  (^ΜνίΛ)) 
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τ,χν  5 ΗΣ  ΑΙΑΣ 

Β  τών,  5  οι  λέγοντες  Πόρρω   άπ'  εμού,  μη  εγγίσης  μοι,  οτι   καθαρός  5 
είμΐ'  ούτος  καπνός  του  θυμού  μου,  πυρ  καίεται  εν  αύτώ  πάσας  τάς 
ημέρας.     6 ιδού  γεγραπται  ενώπιον  μον  Ου  σιωπήσω  εως  αν  άπο-  6 
δώσω  εις  τον  κόλπον  αυτών  7τάς  αμαρτίας  αυτών  και  τών  πάτε-  η 
ρων   αυτών,   λέγει   Κύριος'   οι  (θύμιασαν   £·πι  τών   ορίων   και  επι 
τών  βουνών  ώνείδισάν  με,  αποδώσω  τα  έργα  αυτών  εις  τον  κόλπον 

αυτών.  8 Ούτως  λέγει  Κύριος  *0ν  τρόπον  εύρεθησεται  ό  ρώξ  8 
£ν  τω  βότρυι,  και  ερούσιν  Μη  λυμήνη  αυτόν,  οτι  ευλογία  £στ\ν  £ν 
αυτω·  ούτως  ποιήσω  ένεκεν  του  δουλεύοντας  μοι,  τούτου  ένεκεν  ου 
μη   απολέσω    πάντας.    9  και   εξάξω   το  εξ  Ιακώβ   σπέρμα   και  εζ  9 
Ιούδα,    και    κληρονομήσει  το   ορος  το   αγιόν   μου,    και  κληρονομη- 
σουσιν  οι  εκλεκτοί  μου  και  οι  δούλοι  μου,  και  κατοικησουσιν  εκεϊ. 

10 και  έσονται  εν  τω  δρυμω  επαύλεις  ποιμνίων,  και  φάραγξ  Άχώρ  ίο 
ίΐ?  άνάπαυσιν  βουκολίων  τω  λαω  μου  οι  εζητησάν  με.     "ύμεΐς  δε  ιι 
οι  εγκαταλιπόντες  με   και  επιλανθανόμενοι  το  ορος  το  αγιόν  μου, 
και  ετοιμάζοντες  τω   δαιμονίω  τράπεζαν   και   πληροϋντες  τη  τύχη 

κέρασμα,   12εγώ   παραδώσω  υμάς  είς  μάχαιραν,  πάντες  εν  σφαγή  ΐ2 
πεσεΐσθε'  οτι  εκάλεσα  υμάς  και  ουχ  ύπηκούσατε,  ελάλησα  και  παρη- 
κούσατε,  και  εποιησατε  το  πονηρόν  εναντίον  εμού  και  α  ουκ  εβου- 
λόμην  εζελεξασθε.  Ι3Διά  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Ιδού  οι  13 
δουλεύοντες  μοι  φάγονται,  ύμεις  δε  πεινάσετε·  ιδού  οι  δουλεύοντες 
μοι  πίονται,  ύμεΐς  δε  διψησετε·  Ιδού  οι  δουλεύοντες  μοι  εύφρανθη- 
σονταΐ,  ύμεις   δε   αϊσχυνθησεσθε·  14  ιδού  οι  δουλεύοντες  μοι  άγαλ-  14 
λιάσοιται  εν  ευφροσύνη,  ύμεΐς  δε   κεκράξεσθε  δια  τον  πόνον  της 

καρδίας,  και  άπο  συντριβής  πνεύματος  υμών   ολολύξετε.     Ι5κατα-  ι$ 
λείψετε  γαρ  το  όνομα   υμών   εις   πλησμονην  τοΊς  εκλεκτοίς  μου, 

ΚΑζ)       5  μοι]  μου  Α<3*  |  καιβτε  ΒΚ*  (-ται  Ν0·15)  |  εν]  ε  Ν*  (εν  ̂ ·Ά)  6  ενώπιον] 
εναντίον  ϊ\*  (ενωπ.  Κ°  πιοχ  πΐΓδ  εναντ.)  \  μου]  εμου  |  ον]  +  μη  Ν*  (ΐπιρΓοΙ) 
ροδίεα  τενοε  &?)  |  σιωπήσω  (-πισω  Ν*  -πησω  &Ζ·Ά·  °·ι>)]  σιωπησομαι  Α  |  απο- 

δώσω] αποδώ  (αποδώσω  (^ιη£)  και  ανταποδώσω  ^(^  (α' σ'  Φ  και  ανταποδώσω 
0™ζ)  αττοδω  Α  7  αντων  2°]  +  θ'  *■  επι  το  αυτο  ̂ 1η?  |  αποδώ  Β*  (-δωσω  Β*13)  | 
ευ]  €7τι  Κ  8  ούτως  (-τω  Ν)]  ρΓ  *  οτι  0™%  |  λυμηνητε  Ν*  (ται  Κ^5)  |  ευλογία] 
+  κΰ  Κε·&(νίά)  (πΐΓδ  εχΐίηχ)  Α  |  εν  αυτω  εστίν  (±  9  \1ακωβ  Β*  Ι\ακωβ  Β?  | 
β£·  2°]  ρΓ  το  ΚΑ(^)  |  και  3°]  ος  (και  ̂ °-&»  ε·15)  |  κληρονομησουσει  Ν0·3  (-μητει 
τεροδ  Κ0·5)  |  οπι  και  6°  Α      10  επαυΧις  (-λα$  Ν0·15  (21  νίά)      11  ενκατα- 
λιποντες  Κ  εγκαταλειποντες  Α  \  αγιον]  ο  Γ650Γ  νίά  Β?  |  οπι  και  2°  Κ*  (η&Ι) 
Κ0^)  |  δαιμονιω]  δαιμονι  Κ  (δεμ.  Κ*  δαιμ.  ς>       12  πα:>τες]  ρΓ  και  Ν* 
(ϊπιρίΌΟ  ροδίεα  Γενοε  Κ?)  |  οπι  εν  ̂   |  πεισεσθε  0*  \  ποιησατ*.  (επ.  Κα3)  | 
εμου]  μου  Κ*  (εμ.  Ν»ιη  ι)  |  ηβουλομην  Ν  13  Κύριος]  +  σ'  θ'  ·*Κ5  <3ηιε  | 
διψησετε]  διψησεσθαι       (-σεται  ̂ ε·1))  Α  14  ευφροσύνη]  +  οι  γ'  καρδίας 
(^"^  |  καρδίας]  +  υ μων  ΝΑ<3  ]  οπι  νμων  ΚΑ^  |  ολολύζετε  ί<*  (-^τε  ̂ ε-^ε·15) 
15  κατελιψετε  (δΐε)  ̂ν0·3·  ε·1:)  κατελειψατε  ̂   |  υμων]  ρΓ  του  κϋ  ς\°·Ά  (Γαδ  Κ0·1») 2ί8 
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ιχν  24 

υμάς  δε  αι/ελεΐ  Κύριος,     τοις  δε  δουΧεύουσί  μοι   κΧηθήσεται   όνομα  Β 

ιό  καινόν,  16 δ  εύΧογηθήσεται  4π\  της  γης·  εύΧογήσουσιν  γαρ  τον  θεον 
τον  άΧηθινόν,  και  οι  ομνύοντες  επ\  της  γης  όμοννται  τον  θεον  τον 
άΧηθινόν.  επιΧήσονται  γαρ  την  ΘΧίψιν  την  πρώτην,  κα\  ουκ  άνα- 

17  βήσεται  αυτών  επι  την  καρδίαν.  17  "Εσται  γαρ  ό  ουρανός  καινός 
και  η  γη  καινή,  και  ού  μη  μνησθώσιν  των  προτέρων  ούδ'  ού  μη 

ι8  επεΧθτ)  αυτών  έττΐ  την  καρδίαν,  ι8αλλ'  εύφροσύνην  κάί  άγαΧΧίαμα 
εύρήσουσιν  (ν  αύττ}·  οτι  ιδού  εγώ  ποιώ  ϊερουσαΧήμ  άγαΧΧίαμα  και 

19  τον   Χαόν   μου   εύφροσύνην.     19 κα\   άγαΧΧιάσομαι  επ\  ΪερουσαΧήμ, 

και  εύφρανθήσομαι  επ\  τω  Χαω  μου'  κα\  ούκετι  μη  άκουσθή  '4* 
2ο  αύττ)  φωνή  κΧαυθμοΰ  και  φωνή  κραυγής,  20ούδ'  ου  μή  γενηται  ετι 

εκεί  άωρος    και   πρεσβύτης   ος   ουκ   εμπΧήσει   τον   χρόνον  αύτού' 
εσται  γαρ  6  νέος  εκατόν  ετών,  ό  δε  αποθνήσκων  άμαρτωΧος  εκα- 

2ΐ  τον  ετών,  και  επικατάρατος  εσται.    21  και  οίκοδομήσουσιν  οϊκίας  και 
αυτοί  ενοικήσουσιν,  και  καταφυτεύσουσιν  άμπεΧώνας  και  αύτοϊ  φά~ 

22  γονται  τα.  γενήματα  αυτών  22  ού  μή  οικοδομή  σου σιν  και  άλλοι  ενοι- 
κήσουσιν,  και  ού  μή  φυτευσουσιν  και  άλλοι  φάγονται.  κατά.  γάρ 

τάς  ήμερας  του  ξύΧου  της  ζωής  αι  ήμεραι  του  Χαού  μου·  τα.  γάρ 
23  εργα  τών  πόνων  αυτών  παΧαιώσουσιν .  23 οι  εκΧεκτοι  μου  ού  κο- 

πιάσουσιν  εις  κενόν,  ούδε  τεκνοποιήσουσιν  εις  κατάραν,  οτι  σπίρμα 

24  εύΧογημενον  ύπο  θεού  εστίν,  και  τά  εκγονα  αύτών  μετ  αύτών.  24καί 
εσται  πρ\ν  κεκράξαι  αύτούς  εγώ  ύπακούσομαι  αύτών,  ετι  ΧαΧούν- 

15  δονλενουσιν  ΚΑ(2  |  μοι]  αυτω  Α^*  (μοι  δυρ  Γ&δ  (^Κ^')  |  καινον]  ΝΑζ) 
εωνιον  Κ*  {καιν.  &ξε·»»<:·ί>)  16         γτ/χ]  οπι  γης  ̂ *  (δαρ^ΓδΟΓ  (^3)  | 
ευλογησουσιν]  εΧΧογησουσιν  Χ*  (ευλ.  ̂ ε·3» |  ομνύοντα]  ομουντες  Ν0·11 
(ροδίεα  ηΐΓ5  ομν.)  |  εττιλησοζ/ται]  σ  δυρ  Γαδ  2  Ιίίϋ  (|)1νί(1  |  θλιψιι>]  +  αντων  ΚΑ(^ 
(θ«7'  ομοίων  (^ε)  |  αυτωι>]  ϊη  ω  ταδ  αίΐς  Β*  17  καινοί]  καπνοί  £\*  (καιν. 
Κα*,ο.ΐ>)  |  ουδ  ου]  ουδε  Ν  18  αλλ]  αλλα      |  αγαλλιαμα  ι°]  ααλλ.  Κ*  (γ 
δίαρβΓδΟΓ  Κοηί«»απιι)  |  αυτη]  +  θ'       οσα  εγω  κτίζω         \  οπι  οτι  Ν*  (παβ 
Α  |  Ιλημ  ποιω  ̂   |  Ιερουσαλήμ]  ρτ  οι  γ'  '%·  την  (^ιηε  |  αγαλιαμα  (2°) 
(αγαλλ.  Κ*·1»)     19  εττι  ι°]  εν  Ν*  (εττι  Κε·1))  |  αυτή]  αυτω  Ν  |  και  40]  ουδε  Ν0  (αν'ά) 
(ηΐΓδ  Γ&δ)  Α(^*  {ουδε  0™£)  |  κραυης  Ν*  {-γης  Νε  (3βΐΐ>νϊά))  20  ουδ]  και 
ΚΑ(3  |  ου]  ουκετι  Κ*  ίπιρίΌΟ  ετι  ροδΐ€α  τονοο  ίν?  |  οιη  ετι  ΚΑ(^  |  αωρο$]  +  θ' 
'%·  ημεραις  ̂ Π1?  I  εμπλησει]  ενττλ.  Α*  (μ  δΐιρ  ταδ  Α3)  |  νεο$]  +  α'  θ'  %·  υιοί 
^Π1ε  |  εκατόν  ι°  (ρ'  &)]  ρΓ  α  θ'  ·*·  υιός  |  εσται  2°]  εστίν  Α         21  κατα- 
φυτευσωσιν  ̂   |  φαγωνται  |  τα  γενηματα]  τον  καρττον  Β*ΓθΓ,:  (τα  γεν.  δυρ 
ηαδ  Βαι5)^*  (τα  γεν.  Γ^,η?)  22  ου  ι°]  ρΓ  και  Α(^  |  φυτενσωσιν  ̂   |  κατα 
γαρ]  α,  7  -^ιφ  ταδ  Α3  |  αι  ημεραι]  ρΓ  έσονται  ̂ ^Α^  |  οπι  γαρ  2°  £<ΑΟ  (ομοιωϊ 
οι  γ'  (^ζνκΐ)  23  οι  εκλεκτοί]  οι  δε  εκλ.  ̂ Αρ  |  ουδε]  ου  Ν0·3  ου  ατ;  Κο1)  | 
τεκίΌ7Γθΐ7/σοι;ο"ΐϊ']  τέκνα  ττοιησουσιν  Α  |  ηυΧογημενον  Α^*  |  θεου]  ρϊ  του  Α  | 
και  τα  εκ7ο»'α...αι;τω^  2°]  ρΓ  θ'  σ'  ·*·  ̂ ιχίει»'ίί  |  (κγονα]  εγγόνα  |  αυτών 
2°]  + εσται  Ν  (-τε       -ται  ̂ Λ')  +  έσονται  Α(^  24  τρυ/]  +  τ?  Α  |  κεκρα^αι] 
κεκραζεται  (^*  (-^εσ^αι  0;ι)  |  υττακουσο,ααι]  εττακουσομαι  ̂   {-με  Κ*  -μαι  ̂ °·ϋ)  Α^ 
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Ι.Χ  ν  25 ΗΣΑΙΑΣ 

Κ  των  αυτών  ερώ  Τι   εστίν;   25τότε  Χυκοι  και  αρνες  βοσκηθήσονται  25 
άμα,    και   Χεων   ώς  βοϋς   φάγεται   Άχυρα,   οφις   δε   γήν   ώς  αρτον 
ουκ  άδικήσουσιν  ούδε  Χυμανούνται  επι  τω  ορει  τω  άγίω  μου,  Χεγει 
Κύριος. 

1  Ούτως  Χεγει   Κύριος  Ό   ουρανός  μου   θρόνος,   και  ή  γη  ύπο-  ι  Σ,Χνί 
πόδιον  των  ποδών  μου'  ποιον  οίκον  οικοδομήσετε  μοι;   και  ποιος 
τόπος  της  καταπαύσεώς  μου;  2 πάντα  γαρ  ταΰτα  εποίησεν  ή  χειρ  2 
μου,  και  εστίν  εμα.  πάντα  ταύτα,  Χεγει  Κύριος·  και  επ\  τίνα  επι- 

βλέψω άΧΧ'  ή  επι  τον  ταπεινόν  και  ήσύχιον   και  τρέμοντα  τους 
λόγους  μου;    3ό   δε   άνομος  ό  θύων   μοι  μόσχον   ώς   άποκτεννων  3 
κύνα,  ό  δε  αναφερών  σεμίδαΧιν  ώς  αίμα  υειον,  ό  διδούς  Χίβανον 
εις  μνημόσυνον   ώς  βΧάσφημος.     και  αύτο\  εξεΧέξαντο  τάς  όδούς 

αυτών,   κα\  τα  βδεΧύγματα  αυτών  ή   ψνχή   αυτών   ήθέΧησεν,   4  και  4 
εγώ   εκδέζομαι  τα  εμπαίγματα  αυτών,   και  τάς   αμαρτίας  ανταπο- 

δώσω αύτοίς'  οτι  εκάΧεσα  αυτούς  κα\  ούχ  ύπήκουσάν  μου,  εΧάλησα 
και  ουκ   ήκουσαν,  και  εποίησαν  τό   πονηρόν  εναντίον  εμού  κα\  ά 
ουκ  εβουΧόμην  εξεΧέξαντο. 

5' Ακούσατε  ρήματα  Κυρίου,  οι  τρέμοντες  τον  Χόγον  αύτοϋ'  είπατε,  $ 
άδεΧφοι  ημών,  τοϊς  μισοΰσιν  υμάς  κα\  βδελυσσομενοις,  ΐνα  το  όνομα 
Κυρίου   δοζασθή   κα\   όφθή   εν   ττ)    ευφροσύνη   αυτών,    κα\  εκείνοι 

αϊσχυνθήσονται.     6φωνή  κραυγής  εκ  πόΧεως,  φωνή  εκ  ναού,  φωνή  6 
Κυρίου  άνταποδιδόντος  άνταπόδοσιν  το'ις  άντικειμενοις.    1  πρ\ν  τήν  η 
ώδίνουσαν  τεκεΐν,  πρ\ν  ελθειν  τον  πόνον  τών  ώδίνων,  εζεφυγεν  και 

Α(^  25  τοτε... λέγει  κϊ]  &(1ηοΙ  ταύτα  ηδη  δεύτερον  λέγει  Ο"1^  [οί  χΐ  6 — 9]  I 
οφεις  ̂   [  αρτον]  +  φαγεται  και  Κ0·3·  (ροδί€3.  ίιηρΓοΙ))  |  ουδε]  +  μη  ΝΑ(^  |  λέγει] 
ειπεν  ί,Χνί  1  οπι  ούτως  λέγει  Κύριος       (1ΐ3.1)  οντω  λ.  κ?  Ν3Π1?)  | 
μου  ι°]  μοι  ΝΑ  |  και  η  γη]  η  δε  γη  ΝΑ(^  |  οίκον]  ΟϊΠ  Α*  (Ιιαβ  Α1η«<νΜ))  ρΓ 
&  ·%■  τούτον +  θ'  *  ον  ̂ η1&  |  και  2°]  η  ΝΑ  |  ποιος]  +  *· ούτος  ̂ η1§Γ  2  ταύ- 

τα] +  Χεγει  κς  και  επι  τινα  επιβλέψω  Ν*  (ίπιρίΌΒ  Ν1  61  Ρ03163)  |  εμα]  αμα  Ν* 
(βμ.  Νεα·  ε·5)  2 — 3  λογούς... άνομος]  ρΓ  οβεΐ  Β3  (ηοη  ίηδΐ  Β15)  3  μο- 
χον  Ν*  (δυρβΓδΟΓ  σ  ̂1νεΐ83ΐΐ8,ο.ΐ>^  |  ω5  Ιο]^_^'σ·'  τυΐΓτων  αί/ξρα  θυσιαξ~ω\ 
το  εκ  ποιμνίου  ̂ Π1ε  |  άποκτεννων  (αποκτειν.  ̂ 1<ν^^1))]  ρΓ  ο  Α(^  |  κνναν 
Ν*  |  σιμιδαλιν  Ν*  (σεμ.  Φ·8»0·1»)  |  υειον]  υιον  Ν*Α<3*  (ϋϊον  Χ*·*»**  υειον  ̂ 3)  | 
αυτοί]  ούτοι  ̂ ίΑ^  |  η  φυχη]  ρτ  α  ΝΑ(^)  (ομοίως  οι  γ'  Οίη^)  4  και  εγω] 
καγω  Α^  (οι  γ'  και  γε  [?  εγω]  (^"^  νιά)  |  εκδεξομαι]  εκλεξωμαι  Ν  εκλεξομαι  Α(£  | 
ενπαιγματα  Α  |  αμαρτίας]  +  αυτών  Α  \  ανταποδώσω]  αποδώσω  Ν  \  αυτούς] 
αυτοις  Ν*  (-τους  ̂ ε-^.ε·*5)  |  μου]  μοι  Ν*  (μου  Νε·3>  ε  ΐ3)  ]  εμου]  μου  Α(^)  |  ηβουλομην 

|  ε£ελε£αΓ0  Κ*  (-ξαντο  Νε·3)  5  ρήματα]  το  ρημα  ΝΑ(^  |  υμας]  ημας 
ΝΑ<5  |  και  εκείνοι]  κακεινοι  Α(^)  6  οηι  φωνή  κραυγής  εκ  πόλεως  £<* 
(Ιιαβ  ̂ ο1))  |  κραυγή  Α*  (ς  δΐιρβΓδΟΓ  Α1)  7  πριν  ΐ°...αρσεν]  σ'  πριν  η 
ωδινησαι  ετεκε  πριν  ελθεί\  ωδινα  αυτής  διεσωσε\  αρσεν  ̂ ^ηε  |  πριν  ι°]  +  η  &Α  \ 
πριν  2°]  ρΓ  και  ̂ *  (ϊηιρΓοΙ)  ιτιοχ  Γβδίϊί  ί<?)  +  η  ̂ Α 
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ΗΣΑΙΑΣ γχυι  ι8 

8  ετεκεν   αρσεν.     Βτίς   ήκονσεν   τοιούτο,    και  τις   εόρακεν   όντως;    ει  Β 
ωδινεν  γή  εν  ημέρα  μια,  ή  κα\  ετεχθη  έθνος  εις  άπαξ;   οτι  ωδινεν 

9  και  ετεκεν  Σειών  τα  παιδία  αυτής.  9  εγώ  δε  έδωκα  την  προσδοκίαν 
ταντην,  και  ουκ  εμνήσθης  μου,  είπεν  Κνριος.     ουκ  ιδού  εγω  γεν- 

ιο  νώσαν  και  στειραν  εποίησα;  είπεν  6  θεός  σον.  Ι0Έύφράν- 
θητι,  Ιερουσαλήμ,  κα\  πανηγυρίσατε  εν  αυτή  πάντες  οι  άγαπώντες 

ιι  αυτήν,  χάρητε  άμα  αυτή  χαρά  πάντες  οσοι  πενθείτε  επ'  αυτή,  "ίνα 
θηΧάσητε  κα\  εμπΧησθήτε  άπο  μαστού  παρακΧήσεως  αυτής,  Ινα  εκ- 

ΐ2  θηΧάσαντες  τρυφήσητε  άπο  εισόδου  δόξης  αυτής.  12 οτι  τάδε  Χεγει 
Κνριος  Ίδού  εγω  εκκΧίνω  εις  αυτούς  ως  ποταμός  ειρήνης,  και  ως 

χειμάρρους   επικΧύζων  δόζαν   εθνών   τα    παιδία   αυτών   έπ'  ωμων 
13  άρθήσονται  κα\  επ\  γονάτων  παρακΧηθήσονται.  Ι3ώς  εΐ  τινα  μήτηρ 

παρακαλέσει,  ούτως   κάγώ   παρακαλέσω  υμάς,    και   εν  Ιερουσαλήμ 

ΐ4  παρακΧηθήσεσθε.  14 και  οψεσθε,  και  χαρήσεται  ή  καρδία  νμών,  και 
τα  οστά  υμών  ως  βοτάνη  άνατεΧεΊ·  και  γνωσθήσεται  ή  χειρ  Κυρίου 

ΐ5  τοις  φοβονμενοις  αυτόν,  και  άπειΧήσει  τοις  άπειθοϋσιν.  15ίδού  γαρ 
Κύριος  ως  πυρ  ήζει,  και  ως  καταιγ\ς  τα  άρματα  αύτού,  άποδούναι  εν 
θυμω  εκδίκησιν  αύτού  και  άποσκορακισμόν  αύτού  εν  φΧογ\  πυρός. 

ι6  τ6εν  γαρ  τω  πυρ\  Κυρίου  κριθήσεται  πάσα  ή  γή,  και  εν  τή  ρομφαία 
ΐ7  αύτού  πάσα  σάρ£·  ποΧΧοϊ  τραυματίαι  έσονται  ύπο  Κυρίου.  17 οι 

άγνιζόμενοι  και  καθοριζόμενοι  εις  τούς  κήπονς,  και  εν  τοις  προ- 
θύροις  εσθοντες  κρέας  ύειον  και  τα  βδεΧύγματα  και  τον  μύν,  επ\ 

ι8  το  αύτο  άναΧωθήσονται,  είπεν  Κύριος.  ι8Καγώ  τα  εργα  αύτών 
και  τον  Χογισμόν  αυτών  έρχομαι  συναγαγεΐν  πάντα  τά   εθνη  και 

8  τοιούτο]  τοιαύτα  Κ  |  εωρακεν  Β3^Α  |  ει]  η  ̂  |  γη]  γννη  Κ0·3  \  μια  ήμερα  Κ 
Α<3  |  η]  ει  ΝΑζ)*  (οι  ο'  η  0™ε)  |  οιη  και  2°  Α  |  εθος  Β*  (εθν.  Β3ΐ})  |  Σιων 
Β^Αί^  9  δε  έδωκα]  δεδωκα  ̂   |  στιραν  (δΐο)  και  γε\νωσαν  ς\  \  ο  θεοί] 
κΊ      |  ογπ  σον  ̂ ΑΟ  10  ευφρανθητι]  α'σ'  ενφρανθητε  |  Ιερουσαλήμ] 
ρΓ  α  συν  ρΓ  θ'  αμα  ('*·  αμα)  ̂ Iη&  |  πανυγυρισατε  Α  |  οπι  εν  αυτή  Α  |  οι  αγα- 
πωντες  αυτήν  (οι  αγ.  εν  αυτήν  \\*  ίπιρΓοί)  εν  ΚΪ3Π1 1  <ν!ά'·  αΐ3)]  οι  κατοικουντες  εν 
αυτη  ̂ ε·3  οι  ενοικ.  εν  αυτή  Α  |  οπι  αμα  αυτή  ̂ Α(^)  (θ'  '%·  αμα  αντη  ̂ Iηίί^  |  χαραν 
Α  !  αντη  3°]  <*·υτΨ  ο,υτης  Α  11  εκθηλασαντες]  +  πα  £<*  (ϊιτιρΓΟΟ 
^ιλπιι^  |  δοξψ]  δοξε\ως  Κ  {-ί-ηί  ̂ ε·ι>)        13  μητηρ]  ηρ  δυρ  ταδ  δ*1  |  παρακάλεση 

|  όντως]  ρΓ  οτι  Α  \  καγω]  και  εγω  Α(^  |  υμάς  παρακαλέσω  ̂         14  οψεσθε' 
οψεται  Α(<)  |  χαρήσεται]  χαρι\σθε  Κ*  (-ρησεται         |  υμων  η  κάρδια  ί\Α(£ 
νμων  2°]  ίηοορ  η  Κ*   (ϊηιρΓοο  η  Κ1)   \   φοβονμενοις]  σεβομενοις  ΚΑ(^) 
απιληση  Κ.  15  οπι  αυτοί;  2°        :  3°>  |  αποκορακισμων  Κ*  (α7το- 
σκορακισμον  Κ°)  16  Κνριον. .  .γη]  ρΓ  οοοΐ  Β3  (ηοη  ίηδΐ  Β13)  |  κριθησεται] 
καταναλωθησεται  Α  17  κρέας]  κρεα  ς\€·Ά  (κρια  Κ*  κρέας  ̂ ς·,Ί)  Α(^* 
(κρέας  (£ι)  |  νειον]  νεια        (υειων  Κ0·1*  ιτιοχ  νειον)  νιον  Α^*  (υειον  (^)3)  | 
αναλωθησονται]  καταναλ.  Α  18  αυτών  2°]  +  επισταμαι  Κ 
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ίχνι  ΐ9 ΗΣΑΙΑΣ 

Β  τάς  γλωσσάς,  και  ήζουσιν  και  οψονται  την  δόζαν  μου.     Ι9και  κατα-  19 
λει'ψ·ω  επ    αυτών  σημείον,  και  εζαποστεΧώ  εζ  αυτών  σεσωσμενους 
εις  τά  εθνη,  εϊς  θαρσείς  κα\  Φούδ   και  Λούδ   και   Μόσοχ,  και  εΐί 
θοβελ  και  6ΐί  την  Ελλάδα  και  τάς  νήσους  τάς  πόρρω,  οι  ουκ  άκη- 

κόασ'ιν  μου  το  όνομα  ούτε  εοράκασίν  μου  την  δόξαν,  και  άναγγε- 
Χοΰσιν  την  δόξαν  μου  εν  τοις  εθνεσιν.     20 και  αξουσιν  τους  άδεΧ-  2ο 
ψούς  υμών  εκ    πάντων  τών  εθνών  δώρον  Κυρίω,  μεθ'  ίππων  και 
άρματων  εν  Χαμπηναις  ημιόνων  μετά  σκιαδίων,  εις  την  άγίαν  πόΧιν 

Ιερουσαλήμ,  είπεν  Κύριος,   ως  άν  ενεγκαισαν  οι  ν'ιοϊ  ΊσραήΧ  τάς 
θυσίας    αυτών    εμοϊ   μετά   ψαλμών    εις   τον    οίκον    Κυρίου.     21  και  2ΐ 
άπ'  αυτών  Χήμψομαι  ίερεϊς  και  Αευείτας,  είπεν  Κύριος.    22ον  τρό-  22 
πον  γαρ  ό  ουρανός  καινός  και  ή  γη  καινή  α  ε'γώ  ποιώ  μένει  ενώ- 

πιον εμού,  Χεγει  Κύριος,  ούτως  στήσεται  το  σπέρμα  υμών  και  το 

όνομα  υμών.    23 και  εσται  μήνα  εκ  μηνός   και  σάββατον  εκ   σαβ-  23 
βάτου  ήξει  πάσα  σαρξ  του   προσκυνήσαι   ενώπιον  εμού  εν  Ίερου- 
σαΧήμ,  είπεν  Κύριος.    24 και  έξεΧεύσονται  και  οψονται  τά  κώΧα  τών  24 
ανθρώπων  τών  παραβεβηκότων  εν  εμοί·  ό  γάρ   σκώΧηξ  αυτών  ού 
τεΧευτήσει,  και  το  πυρ  αυτών  ού  σβεσθήσεται,  και  έσονται  εϊς  ορασιν 
πάστ]  σαρκί. 

ΝΑζ)       18  γλωσσάς]  +  αυτών  Κ  19  σημειον]  σημεία  (-μια)  ̂ ε·ι,Α  (δυρ  ταδ  ρΐ 
Ιίίί  [σεσωσμ.  Α*ίθΓΐ])  ̂   (-μια  ̂ *  -μιον  0™ζ)  |  ε£]  εττ  Ν*  (εξ  Κε·».ε^)  |  φ0υθ 
Κζ)*  (Φουδ  ̂ Iη&)  |  Αουθ  Κ  σ'  Ανδους  (^ε  |  οπι  ευ  3°  ̂ Α(^  |  τας  νήσους]  ρτ 
ευ  £ίΑ  |  οντε]  ονδε  ΚΑΓ)  |  εωρακασιν  Β5  Α  |  μου  την  δοξαν]  μον  τα  εργα  και 
τ.  δ.  (ίηιρΓοΐ)  τα  εργα  κ.  ροδίβΕ  τενοο  ̂ ?)  την  δοξαν  μου  Α(^  |  την 
δοξαν  μου]  μου  την  δ.  ΚΑ(^  20  σκιαζιων  Κ*  (σκιαδ.  &ζε.«ι,αΙ>)  |  εμοι τας  θυσίας  αυτών  Α(^)  21  λημψομαι]  +  εμοι  Χ  +  εμαυτω  Α  |  Αευιτας 
ΚΑ<3  22  εμου]  μου  ΝΑζ)  |  λέγει]  ειπεν  Ν*  (λεγ.  ̂ °  (νίά)  πιοχ  ρεηϊίιΐδ  ι&δ) 
23  ηζει]  ρΓ  και  ̂   |  του  προσκυνήσαι... εν  Ιερουσαλήμ]  ενωττιον  εμου  προσκ.  εν  Ιλημ 
&ί  εν.  μου  προσκ.  εν  Ιλημ  Α  εν.  μου  εν  Ιλημ  προσκ.  |  Κυριος]  +  ο  θς  Κ* 
(ίπιρΓοΐ)  ροδί€Ε  Γβνοο  Κ?)  οπι  Α*  (Η&Β  Κ5  Α1·*0*)  24  τελεντησει]  τελευτα  Α 

διιΒδΟΓ  Ησαΐα*  ΒΝ  Ή,σ.  προφήτης  Α(^> 



I  Ε  Ρ  Ε  Μ  I  Α  Σ 

ι        ΤΟ  ρήμα   τον    θεον   6    έγένετο  έπ\  ̂ Ιερεμίαν  τον  τον   Χελκίον  Β 
2  εκ  των  Ιερέων,  ο?  κατωκει  εν  Άναθώθ  εν  γη  Βενιαμείν  26ς  εγενήθη 
λόγος  τον  θεον  προς  αντον  εν  ταις  ήμέραις  Ίωσεία  νίον  Άμως  βασι- 

3  λβωί  Ιούδα,  ετονς  τρισκαώεκάτον  εν  τη  βασιλεία  αντον.  3  και  έγέ- 
νετο εν  ταις  ήμέραις  Ιωακείμ  νίον  Ίωσεία  βασιλέως  Ίουδα  εως 

ένδεκάτον  ετονς  τον  Σεδεκία  νίον  Ιωσεία  βασιλέως  Ίουδα,  εως  της 
αιχμαλωσίας  Ίερονσαλήμ  εν  τω  πέμπτω  μηνί. 
*  4Και  έγένετο  λόγος  Κνρίον  προς  αντόν  5Πρό  του  με  πλάσαι  σε 
εν  κοιλία  επίσταμαί  σε,  και  προ  του  σε  έξελθείν  ήγίακά  σε,  προ- 

6  φήτην  εις  εθνη  τεθεικά  σε.    6 και  είπα  Ό  ων  δέσποτα  Κνριε,  ιδού 
7  ουκ  επίσταμαί  λαλεϊν,  οτι  νεώτερος  εγώ  είμι.  7 και  εΐπεν  Κνριος 
προς  με  Μη  λέγε  οτι  Νεώτερος  εγώ  είμι,  ότι  προς  πάντας  ονς  εάν 
έξαποστείλω  σε  πορενση,  και  κατά  πάντα  οσα  εάν  έντείλωμαί  σοι 

8  λαλ^σβίί.     8 μη  φοβηθής  άπο  προσώπον  αντών,  οτι  μετά  σον  εγώ 
9  είμι  τον  έζαιρείσθαί  σε,  λέγει  Κνριος.  9 και  έξέτεινεν  Κνριος  την 
χέίρα  αντον  προς  μέ  και  η^ατο  τον  στόματος  μον,  κα\  είπεν  Κνριος 

ίο  προς  μέ  Ίδοΰ  δβ'δωκα  τονς  λόγονς  μον  εϊς  το  στόμα  σον.  10 ιδού 
καθέστακά  σε  σήμερον  έπι  εθνη  και  βασιλείας,  έκριζονν  κα\  κατα- 
σκάπτειν  και  άπολλνειν  και  αι/οικοδο/χβιι/  και  καταφντενειν. 

Ιη^ΟΓ  Ιερεμίας  ΒΚΑ  Ιερ.  προφήτης  I  1  εττι  Ιερ.]  εττ  Ιηρεμιαν  ̂ Α^ 
Α  |  κατωκει]  κατοικήσει  ̂ *  (-κει        |  Αναθωθ]  ναθ  παρ  γπ.8  Κ1  2  του 
θεού]  θϋ  Ακυ(}\  Ιωσια  Β^Α  Ιωσιου  |  βασιλία  Ν*  (-λεια  ̂ α  ΐ3)  3  Ιωσεια 
ΐ°]  Ιωσια  Β15  Ιωσιου  (,)  |  εως  ι°]  ρι·  κ  ϋ,^3-  (Γα8  ̂ ε1))  |  ενδέκατοι/]  ρΓ  συντε- 
λιας  Κ*  (-λίΐα$  ̂ <:1>)  |  του  Σεδ.]  οιτι  του  ̂ <^  |  Σεδεκιου  ̂   |  Ιωσεια  2°\  Ιωσια 
ΒΒΧ  Ιωσειου  Α  Ιωσιου  (,)  4  αυτον]  +  με  λέγων  Α(^  5  εν  κοιλία] 
εκ  κοιλίας  Α  |  σε  εξελθειν]  εξελθειν  σε  Α  +  βκ  μήτρας  Βα1}Π1&ΚΑ<3  7  εαν 
ι°]  αν  Α(±  |  οσα]  οσ  ̂ *  (οσα  ̂ α;ι)  |  εαν  2°]  αν  Α  ζ)  8  φοβης  Α  |  οπι  εγω 
Κί)  |  εξειρεισθαι  Β*  (εξαιρ.  Β3*3)  9  λογοις  £\*  (λογονς  Κ(:-ι>)  |  σου]  μου 
£\*ν'ά  (σ  5ΐιρ  Γίΐδ  Ν1)  10  οιη  ιδου  Α  |  κατεστακα  ΒΚΑ  |  βασιλείας  (-λιας 
Ν*  -λβιαϊ  Νε·15)]  εττι  βασιλείς  Α(^*νιΛ  (εττι  βασιλείας  ̂ 1)  |  απολλυειν]  +  α'0'  * 
και  κατασπαν  (^"'ίϊ  |  οιη  και  ανοικοδ.  και  καταφυτευειν  Α 



I  II ιερεμιας 

Β        "Και  εγένετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  Τί  σύ  οράς;  και  είπα  ιι 
Βακτηρίαν  καρυίνην.     12 και  είπεν  Κύριος  προς  με  Καλώϊ  θώρακας,  ΐ2 
διότι  εγρήγορα  εγώ  επί  τούς  Χόγους  μου  τοΰ  ποιήσαι  αυτούς.    13  κα\  13 
εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  εκ  δευτέρου  Χεγων  Τί  σύ  οράς;  και 
ΐΐπα  Αεβητα  ύποκαιόμενον,  και  το  πρόσωπον  αυτού  από  προσώπου 

βορρά.     14 και  είπεν  Κύριος  προς  με  *  Από  προσώπου  βορρά  εκκαυ-  14 
θήσεται  τα  κακά  επ\  πάντας  τούς  κατοικούντας  την  "/ην.     15 διότι  15 
ιδού  ε'γώ  συν  καλώ  πάσας  τάς  βασιλείας  από  βορρά  της  γης,  Χεγει 
Κύριος,  και  ηξουσιν  και  θήσουσιν  έκαστος  τον  θρόνον  αυτού  έπι  τά 

πρόθυρα  τών  πυΧών  Ιερουσαλήμ  και  ε'πι  πάντα  τά  τείχη  τά  κύκλω 
αυτής  και  επ\  πάσας  τάς  πόλεις  Ιούδα.     16  και  Χαλήσω  προς  αύτούς  ι6 
μετά  κρίσεως  περ\  πάσης  τής  κακίας  αυτών,  ώς  ενκατέΧιπόν  με  και 
εθυσαν  θεοίς  άΧΧοτρίοις  και  προσεκύνησαν  τοϊς  εργοις  τών  χειρών 

αυτών.     17  και  σύ  περίζωσαι  τήν  όσφύν  σου  και  άνάστηθι  και  είπόν  τη 
πάντα  οσα  αν  εντείλωμαί  σοι·  μή  φοβηθής  από   προσώπου  αυτών 
μηδε  πτοηθής  εναντίον  αυτών,  οτι  μετά  σου  ειμ\  του  εξαιρείσθαί  σε, 

Χεγει  Κύριος.     ι8ίδού  τεθεικά  σε  εν  τή   σήμερον  ημέρα  ώς   πόΧιν  ιδ 
όχυράν  και  ώς  τείχος  χαλκούν,  όχυρούν  πάσιν  τοϊς  βασιΧεύσιν  Ιούδα 

και  τοϊς  αρχουσιν  αυτού  και  τω  λαώ  τής  γής·  19 και  ποΧεμήσουσίν  σε  19 
και  ου  μή  δύνωνται  προς  σε,  διότι  μετά  σού  εγώ  εϊμι  τού  εξαιρείσθαί 
σε,  είπεν  Κύριος. 

2Καί  είπεν   Τάδε  λέγει  Κύριοί  Έμνήσθήν  εΧεους  νεότητός  σου  2  II 
και  αγάπης  τεΧειώσεως  αυτού,  εξακοΧουθήσαί  σε  τω  άγίω  ΊσραήΧ, 

ΚΑ(2  11  συ]  σοι  \  ορας]  +  Ιερεμία  ΚΑ(^  |  καρινην  Κ*  (καρυιν.  ̂ ε·3)  καρυην.  Α 
+  α'σ'θ'  ·%■  εγω  ορω  ̂ Iηε  12,  13  οηα  Ν*  (Ιιαβ  Νε·3  >ηί)  12  εορακας 
13  εκ  δευτέρου  προς  με  ̂ °·&  |  υποκαιομενον  {-κεομ.  ̂ €-3)]  +  α'0'  φ  εγω  ορω 
<3™£  14  βορρά]  πορρα  Κ  |  κακα|  επι  π.  τ.  κατοικ.  την  ίη  ττΐ£  εί  δυρ  Γ&δ  Α* 
15  συγκαλώ  Β3*3  |  βασιλείας]  +  α'θ'  Φ  βασιλείων  ̂ ^ηε  |  βορρά]  ρΓ  προσώπου 
Α  |  πάσας  τας]  πάσας  τ  δαρ  Γ3.5  Β1ίθΓΐ  16  7τερι  πάσης  της  κακ.  αντων 
(ων  δΐιρ  Γ3.δ  ΑΕ)  μετα  κρίσεως  Α  |  εγκατελιπον  Β3ΐ)  εγκατέλειπαν  Α(^  \  μεν 
Κ*  (με  Κ?)  17  ειπον]  +  προς  αυτούς  &\Α(^)  |  αν]  εαν  ς*.  |  ϊηοορ  πρόσωπα 
ςΚ*  (-που  Κ0·15)  |  αυτών  ι°]  ων  δπρ  Γ&5  ΑΕ  |  ειμι]  ρΓ  εγω  ΚΑζ)  |  εξαιρεσθαι  Α* 
(-ρεισθ.  Α?)  18  ιδού]  ρΓ  σ'  Φ  εγω  δε  |  οχυραν]  +  α'θ'  '%·  κ  εις 
στυλον  σιδηρούν  0™%  [  τείχος]  τιχον  Α*  (τιχος  Α3?)  |  χαλκοί;  Α  |  οχυρουν] 
οχυρον  Β^Αί^)  ισχυρον  Κ  |  πασιν]  απασιν  ΚΑ(^  |  αυτού]  αυτω  Α*  αυτών 
Α1  +  θ'  Φ  κ  τοις  ιερευσιν  αυτών  ̂ Π1ε  19  πολεμησωσιν  Κ  \  διότι]  οτι 
Κ  |  εγω  μετα  σου  ειμι  £\Α  μετα  σου  ειμι  εγω  |  ε£αιρεισ#αι]  εξερεσθαι  Ν* 
(εξαιρεσθαι  ̂ εΐ3)  |  ειπεν]  λέγει  Α(±  II  2  και  ι°]  ρΓ  θ'  Φ  (ι)  κ  εγενετο λόγος  κϋ  προς  με  λεγώ|  πορευθητι  και  αναγνωθι  ε\  τοις  ωσϊί  υιων  Ιερουσαλήμ 
Ο1"^  |  εμνησθην]  +  Φ  σοι  (^"^  |  τελειωσεως]  τελιοτητος  Κ  |  αυτοί;]  σου  τω  Ν* σου  του  Α  ζ) 
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ιερεμιας 

II  1$ 

3  Χεγει   Κύριος.    3άγιος  ΊσραήΧ  τω   κυρίω,   αρχή  γενημάτων    αυτόν·  Β 
πάντες  οι  εσθοντες  αύτόν  πΧημμεΧήσουσιν,   κακά  ήξει  επ'  αυτούς, 
φησίν  Κύριος. 

4  Λ' Ακούσατε  Χόγον  Κυρίου,  οίκος  Ίακώ/3  και  πάσα  πάτρια  ο'ίκου 
5  Ισραήλ.  5τάδε  Χεγει  Κύριος  Τι  εύροσαν  οι  πατέρες  υμών  εν  εμο\ 

πλημμέλημα,    οτι    άπεστησαν    μακράν   απ*   εμού,    και  επορεύθησαν 
6  οπίσω  των  ματαίων  και  εματαιώθησαν ;  6  και  ουκ  είπαν  Που  εστίν 
Κύριος  6  άναγαγών  ημάς  εκ  γης  Αιγύπτου,  6  καθοδηγήσας  ημάς  εν 
τή  ερήμω  ίν  γή  άπείρω  καΐ  άβάτω,  εν  γη  άνύδρω  και  άκάρπω,  εν 
γη  εν  ή  ου  διώδενσεν  εν  αύτη  ούθεν  κα\  ου   κατωκησεν  άνθρωπος 

7  εκεί;  7  και  ήγαγον  υμάς  εις  τον  ΚάρμηΧον,  του  φαγείν  υμάς  τους 
καρπούς  αυτού  και  τα  αγαθά  αυτού·  κα\  είσήΧθατε  και  εμιάνατε  την 

8  γήν  μου,  και  την  κΧηρονομ'ιαν  μου  εθεσθε  εις  βδεΧυγμα.  8οί  ιερείς 
ούκ  είπαν  Πού  εστίν  Κύριος;  κα\  οι  άντεχόμενοι  τού  νόμου  ουκ  ήπί- 
σταντό  με,  και  οι  ποιμένες  ήσεβουν  εις  εμε,  καϊ  οι  προφήται  επρο- 

9  φήτευον  τη  Βάαλ  κα\  οπίσω  άνωφεΧούς  επορεύθησαν.  9διά  τούτο 
ετι  κριθήσομαι  προς  υμάς,  κα\  προς  τούς  υιούς  των  υιών  υμών  κρι- 

ιο  θησομαι.     10 διότι  'εΧθετε  εις  νήσους  Χεττιε\μ  κα\  ϊδ(τε,  καϊ  εις  Κηδάρ 
ιι  άποστείΧατε  και  νοήσατε  σφόδρα,  και  ϊδετε  ει  γε^ονεν  τοιαύτα,  11  εί 

άΧΧάξονται   εθνη   θεούς  αυτών,  και  ούτοι  ούκ  είσϊν  θεοί·  ό  δε  Χαός 
12  μου  ήΧΧάξατο  την  δόξαν  αύτού,  εξ  ης  ούκ  ώφεΧηθήσονται.  Ι2εξέστη 

ό  ουρανός  επϊ  τούτω  κα\  εφριξεν  επι  πΧείον  σφόδρα,  Χεγει  Κύριος. 

13  Ι3οτι  δύο  και  πονηρά  εποίησεν  ό  Χαός  μου·  εμε  ενκατέΧιπον,  πηγήν 
ύδατος  ζωής,  καϊ  ώρυξαν  εαυτοίς  Χάκκους  συντετριμμένους  οι  ού  δυνή- 

ΐ4  σονται  ύδωρ  συνεγειν.  η μή  δούΧός  εστίν  ΊσραήΧ,  ή  οίκογενής  εστίν; 
ΐ5  δια  τ'ι  εις  προνομήν  εγένετο;  ι367γ'  αυτόν  ώρύοντο  Χεοντες  και  έδωκαν 

2  Κύριος  2°]  +  αθ'  ·*■  εν  τη  ερημω  εν  γη  μη  σπειρομενη  (^"^  5  ευ-  &Α(2 
ροισαν  Α  |  υμωι>]  ημων  Α  6  αβατω  και  απειρω  Α  \  εν  3°]  ΡΓ  καί  ̂   I 
ακαρπω]  +  α 'σ' θ'  ·*·  και  σκια  θάνατον  (2ιηε  |  ονθεν]  ανηρ  Βπΐ5Π1£<2  ανος  Ν  | άνθρωπος  εκει]  εκει  νιος  άνθρωπου  7  ηγαγον]  εισηγαγον  \\(^  |  οιη 
ν  μας  2°  |  εισηλθετε  ̂ α  |  οιη  μου  2°  Α  \  εθεσθε]  και  εθεσθαι  (δπρ  Γίΐδ)  Α* 
θεσθαι  0*™*  {εθεσθε  (>)        8  ιερις  Ν*"1™  (_ρ€ις  |  νομου]  + μου  ΝΑζ)  \ 
επισταντο  Α  \  (προφητευοντο  Α  |  Βαα'αλ  Κ*  Βαα'αλ'  ί^·13  9  οιη  προς 
υμας... κριθήσομαι  Ν*  (Ηαο  Κ<=·» εί »η1ε»)  |  νμας]  +  \εγει  κς  Β3*5^·*  Α<2  |  οιώ 
υμων  Ν^ΐβο.α  10  δωτί]  οτι  ̂   |  €λθΐΤ€]  01ξχβατεν  Ν*  (-τε 
^ϊίίηΜνΐά))  τηχθετε  Α  διήλθατε  0*  "Λ  διέλθετε  |  Χεττιειν  Κ  |  ειδετε  ι°,  ΝΑ: 
2°,  Ν  |  σφοδα  Ν*  (-δρα  Κ1^)  |  ιδετε  ει  δαρ  Γ£18  Β^'  |  εί]  η  Κ*  (ει  Νε·3) 
11  εθνη]  ρΓ  τα  Α  |  λαος]  λ'αο5  Ν  (λ  εχ  α  Γεο)  |  ηλλαξαντο  (ροδίεα  πιγκ 
-ξατο)  12  πλειον]  πλιω  Χ  13  οιη  και  ι°  Ν*  (Ηαο  κ  Ν0·0)  |  εγκατελιπον 
ΐ;Ί'0·ι  εγκατελειπον  Α(±*  \  ζωης]  ζώντος  ̂ ί^·:ιΑ^  14  δια  τι]  διότι  Ν0·* 
(ροδίεα  τενοε  δια  τι)  15  λέοντες]  λέγοντες  Ν*  (γ  ταδ  Κ0·3»0·15) 

5ΕΡΤ.  πι. 
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π  ιό ιερεμιας 

Β  την  φωνήν  αυτών,  οι  έταξαν  την  γήν  αυτόν  εις  ερημον,  και  αϊ  πόλεις 

αντον  κατεσκάφησαν  παρά  το  μη  κατοικεισθαι.     16  και  νιοι  Μέμφεως  ι6 
κα\  Ύαφνάς  έγνωσαν  σε  και  κατεπαιζόν  σον  ουχί  ταύτα  εποίησεν 

σοί  το  καταλιπεϊν  σε  εμε;  17  λέγει  Κύριος  ό  θεός  σου.     18  και  νυν  τι  ̂  
σοι  και  τί/  όδω  Αίγύπτου  του  πιείν  ύδωρ  Τηών ;  και  τι  σοι  και  ττ\ 

όδώ  ̂   Ασ  συρίων  τον  πιείν  νδωρ   ποταμών;   19 παιδεύσει   σε  ή  άπο-  19 
στασ'ια  σον,  και  η  κακία  σον  ελέγξει  σε·  και  γνώθι  και  'ίδε  οτι  πικρόν 
σοι  το  καταλιπεϊν  σε  εμε,  λέγει  Κύριος  ό  θεός  σου·  και  ουκ  ευδόκησα 

επ\  σοί,  λέγει  Κύριος  ό  θεός  σου.     20 οτι  α7τ'  αιώνος  σννετριψας  τον  2ο 
ζνγόν  σον  διέσπασας  τους  δεσμούς  σον,  και  εΐπας  Ον  δονλενσω  σοι, 
άλλα  πορεύσομαι  έπϊ  πάν  βοννόν  νψηλόν  και  νποκάτω  παντός  ξύλου 

κατασκίον,  εκεί  διαχνθήσομαι  εν  τη   πορνεία  μον.     21  εγώ   δε  εφύ-  2ΐ 
τενσά  σε  άμπελον  καρποφόρον  πάσαν  άληθινην  πώς  εστράφης  εις 

πικρίαν,  η  άμπελος  η  άλλοτρία;  22  εάν  άποπλύνης  εν  νίτρω  και  πλη-  22 
θύνης  σεανττ)  ποίαν,  κεκηλίδωσαι  εν  ταΐς  άδικίαις  σου  εναντίον  εμον, 

λέγει  Κύριος.    23 πώς  ερεϊς  Ονκ  εμιάνθην  και  οπίσω  της  Βάαλ  ονκ  έπο-  23 
ρεύθην ;  'ίδε  τάς  οδούς  σον  εν  τω  πολνανδρίω,  και  γνώθι  τι  έποίησας. 
οψε  φωνή  αυτής  ώλόλνξεν,  2*τάς  όδονς  αντης  επλάτυνεν  εφ   νδατα  24 
ερήμου,  εν  επιθνμίαις  ψυχής  αυτής  επνευματοφορειτο,  παρεδόθη·  τις 
επιστρέψει  αυτήν ;  πάντες  οι  ζητοΰντες  αυτήν  ου  κοπιάσονσιν,  εν  τή 

ταπεινώσει  αυτής  ευρήσουσιν  αύτην.     23 άπόστρεψον  τον  πόδα  σον  25 
άπο  όδού  τραχείας,  και  τον  φάρνγγά  σον  άπό  δίψονς.    ή  δέ  είπεν 
Άνδριονμαι·  οτι  ήγαπήκει  άλλοτρίονς  και  οπίσω  αυτών  επορεύετο. 
26  ώς   αισχύνη    κλεπτον   οταν   άλω,   όντως   αίσχννθήσονται   οί    υίοι  26 
Ισραήλ,  αύτοϊ  και  οι  βασιλείς  αυτών  και  οι  άρχοντες  αυτών  και  οί 

ιερεΐς  αυτών  και  οι  προφήται  αυτών.     2?τω  ξύλω  είπαν  οτι  Τίατήρ  τ- 

ΝΑ(2       15  ερημον  δΐιρ  Γ3.5  ζ)3  αφανισμον  0™%  |  πολις  Κ*  (-λευ  ̂ ε·1))  16  νιοι] 
ρΓ  οι  |  κατεπαιζον']  κατεπεξαν  Α  |  οπι  ονχι  (ηαο  <31Τ1£)  |  εποίησεν]  ε  δΐιρ 
Γ3.8  Α?  (-σαν  Α*)  |  καταλιπεϊν]  λ  βχ  α  ίεο  χε·£>ίο«  17  σον]  +  ·*·  εν  τω  καιρώ 
άγοντος  σε  εν  τη  οδω  Ο"1^  18  τη  οδω  (ι0)]  γη  Α  |  Γηων]  Σιωρ  (^ηιε  |  οδω 
2°]  γη  Α  19  οιώ  και  γνώθι  Χ*  (ηαο  Χ0·3·       γνωσι  ̂ 3  |  καταλειπειν  0* 
(-λιπειν  ̂ &)  |  γει  κ$  ο  05  (ι°)  δΐιρ  Γαδ  Α3?  |  ηυδοκησα  ΑΟ*  (ενδ.  ̂ 3)  |  επι] 
εν  Α  20  διέσπασαν]  ρΓ  και  &ε·3  Α1^5  και  διερρηξας  ζ)*  |  δονλενσω  Ν* 
(-λευσ.  &\ε·3)  |  οπι  σοι  #Α(£Ά  \  παν]  πάντα  Α  \  πορνια  &  21  δε]  δ  <^)*  | 
αληθ.  πασαν  Α  \  εστράφη  Α  +  ασ'  *■  μοι  22  αποπλννη  Β3ΐ)£<ε·3Α 
(αποπρ.)  |  ποαν  £<Α(^3  |  εναντίον  εμον  (μου  &ν)  εν  ταΐ5  αδικιαις  σου  ΧΑ  | 
Κυριος]+  ο  05  σου  Α  23  ωλολυζεν  Ν*  (-ζεν  Νε·3)  ωλωλφν  <^>  24  ψυ- 

χής] ρΓ  τη$  ̂ *  |  επιστέψει  Κ*  (-στρ.  Χ0·13)  |  παντε$]  ρΓ  πλην  Ν*  (οηΐ  ί<ε·3) 25  αποστρεψον]  +  τον  φάρυγγα  σου  απο  διψονί  και  Χ  |  οηι  και.,.διψονς  Χ 
26  οι  2°]  ο  Χ*  (οι  Κε·ε)  |  βασιλεύς  Κ*  (-λευ  ί^·3)  [  οπι  αυτών  2°  Α 
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ιερεμιας III  2 

μου   εΐ  σύ,  και  τω  Χίθω  Σύ  εγεννησάς  με·  και  έστρεψαν  βπ'  εμε  Β 
νώτα  και  ού  πρόσωπα  αύτών,  και  4ν  τω  καιρώ  τών  κακών  αυτών 

28  ερούσιν  Ανάστα  και  σώσον  ημάς.  28  και  που  είσιν  οι  θεοί  σου  ους 
εποίησας  σεαυτώ;  ει  άναστησονται  και  σώσουσιν  εν  καιρώ  της  κακώ- 
σεώς  σου;  ότι  κατ   αριθμόν  τών  πόΧεών  σου  ήσαν  θεοί  σου,  Ιούδα, 

29  και  κατ  αριθμόν  διόδων  της  Ιερουσαλήμ  εθυον  τη  Βάαλ.  29"\να 
τ'ι  ΧαΧείτε  προς  με;  πάντες  ΰμεϊς  ήσεβήσατε,  και  πάντες  ύμείς  ήνο- 

3ο  μήσατε  εις  ε  με,  Χεγει  Κύριος.  30  μάτην  επάταξα  τα  τέκνα  υμών,  παι- 
δείαν  ουκ  εδεξασθε·  μάχαιρα  κατεφαγεν  τούς  προφήτας  υμών  ώς  Χεων 

3ΐ  όΧεθρεύων,  και  ουκ  εφοβήθητε.  31  ακούσατε  Χόγον  Κυρίου  Τάδε  Χεγει 
Κύριος  Μή  έρημος  εγενόμην  τω  Ισραήλ  ή  γη  κεχερσωμενη ;  δια  τ'ι 
είπεν  ό  Χαός  μου  Ου  κυριευθησόμεθα,  και  οίιχ  ήζομεν  προς  σε  ετι; 

32  32 μή  επιΧήσεται  νύμφη  τον  κόσμον  αυτής,  και  παρθένος  τήν  στηθο- 
δεσμίδα  αυτής;  ό  δε  Χαός  μου  επεΧάθετό  μου  ήμερας  ών  ουκ  εστίν 

33  αριθμός.  33τ'ι  ετι  κάΧόν  επιτηδεύσεις  εν  τοις  όδοϊς  σου  του  ζητήσαι 
άγάπησιν ;  ούχ  ούτως·  άΧΧά  και  συ  επονηρεύσω  του  μιάναι  τάς  όδούς 

34  σου,   34 και  εν   ταΐς  χερσίν   σου  ευρέθησαν   αίματα  -ψυχών  άθώων 

35  ούκ  μ»  διορύγμασιν  εύρον  αυτούς  αλλ'  επ\  πάση  δρυί.  35  και  είπας 
Άθωός  εϊμι,  αλλά  άποστραφήτω  6  θυμός  αυτού  απ*  εμού.     ιδού  εγώ 

36  κρίνομαι  προς  σε,  εν  τω  Χεγειν  σε  Ούχ  ήμαρτον,  36 οτι  κατεφρόνησας 
σφόδρα  τού  δευτερώσαι  τάς  όδούς  σου·  και  άπό  Αιγύπτου  καταισχυν- 
θήση  καθώς  καταισχύνθης  άπό  Άσσουρ,  οτι  και  εντεύθεν  εξεΧεύση, 
και  αί  χείρες  σου  επ\  τής  κεφαΧής  σου·  οτι  άπώσατο  Κύριος  τήν 

III    ι  εΧπίδα  σου,  και  ούκ  εύοδωθήση  εν  αύτη.  ΙΈάν  ε'ξαποστειΧη 
άνήρ  τήν  γυναίκα  αυτού,  και  άπεΧθη  α7τ'  αυτού   και  γενηται  άνδρι 
ετερω,  μή  άνακάμπτουσα  ανακάμψει  προς  αύτόν  ετι;  ού  μιαινομενη 
μιανθήσεται  ή  γυνή  εκείνη;  και  σύ  εξεπόρνευσας  εν  ποιμεσιν  ποΧ- 

2  λοΓί  και  άνεκαμπτες  προς  με,  Χεγει  Κύριος.     2 άρον  εις  εύθειαν  τούς 

27  έστρεψαν]  επέστρεψαν  Κ  28  που]  ποι  Κ  |  ει]  +  και  ηίδί  ροΐϊιΐδ  γαρ  &Α0_ 
δ^·*  ροδίεα  ΐίΐδ  |  σωσουσιν  (σουσιν  Β*  σω  δαρεΓδΟΓ  Βα1,)]  +  <Γ6  ̂ Α(^)  |  σου  2° 
δΐιρ  γ 3.5  οϊγο  5  Ιϊΐί  Α1  |  κατ  Η*]  κατα  <3  |  Ιρουσαλημ  Κ*  (Ιερ.  0,°·*)  29  οιη 
ησεβησατε.,.νμεις  Α  30  παώιαν  Κ  (πεδ.  Κ*  παιδ.  &Λ>)  |  ως  \ε\θρενων 
β*νίά  ω$  ̂ 6ω|  ολ.  ΒΛ,)  ]  ολοθρευων  Β''Κ  ωλεθρενων  Α  31  λογον]  ρτ  τον 
Α  |  εγεναμην  Α  εγενηθην      )  δια  τι]  διότι      |  κυριενθησομεθα]  δονλενθησομεθα 
Α  32  επελαθετο  μου  βΐδ  50Γ  ()*  33  αγαπησιν]  ιταρακλησιν 
34  ευρέθη  αίματα  Α  εΐ  (αιμ.  δυρ  ταδ  8  νεί  9  ΗΐΙ)  0*  \  ψυχών]  +  αθ'σ'  *■  πενήτων 
Ο"1^  |  έτη]  εν  Α  35  ειπας]  +  ασ'θ'  *·  οτι  36  Εγυπτου  Ν* 
{Αιγ.  ̂ ο·»·<:.1>)  |  κατησχυνθης  Β-'1^  |  ευοδωθηση]  ευδοκηση  Κ*  (ενοδοθ.  [310] 
{£ο.α, ιιι  ι  €αν^  ρΓ  α'  χ  \ζγων  |  ποιμεσι  (,)α  2  τοί'ϊ  οφθ. σου  ευ  ευθείαν 
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ιερεμιας 

Β  οφθαλμούς  σου  και  ΐδε  πού  ούχι  έξεφύρθης·  έπι  ταίς  όδοίς  εκάθι- 
σας  αύτοίς  ωσεϊ  κορώνη  ερημουμένη,  και  έμίανας  την  γήν  εν  ταίς 
πορνίαις  σου  και  εν  ταΐς  κακίαις  σου,  3  και  εσχες  ποιμένας  πολλούς  3 
εις   πρόσκομμα  σεαυτή·  όψις  πόρνης  έγένετό  σοι,  άπηναισχύντησας 
προς  πάντας.    4  ούχ  ώς  οίκόν  με  έκάλεσας  και  πατέρα  και  άρχηγόν  4 
της  παρθενίας  σου;  5 μη  διαμένει  εις  τον  αιώνα,  η  φυλαχθήσεται  εις  5 
νικος;    ιδού  έΧάΧησας  και  έποίησας  τά.  πονηρά  ταύτα  και  ήδυνάσθης. 

6 Και  είπεν  Κύριος  προς  με  εν  ταίς  ημέραις  Ίωσείον  του  βασιλέως  6 
Είδε$·  α  έποίησέν  μοι  η  κατοικία  τού  Ισραήλ;  έπορεύθησαν  επ\  πάν 
ορος  ύψηλόν  και  ύποκάτω  παντός  ξύλου  άλσώδους  και  έπόρνευσαν  έκει. 
7 και  είπα  μετά  τό  πορνεύσαι  αυτήν  ταύτα  πάντα  ΐΐρός  με  άνάστρεψ-ον  η 
και  ουκ  άνέστρεψεν,  και  είδεν  την  άσυνθεσίαν  αυτής  η  άσΰνθετος  Ίουδά. 

8καί  είδον  διότι  περ\  πάντων  ων  και  είδον,  περί  πάντων  ων  κατελήμφθη  δ 
εν  οις  έμοιχάτο  η  κατοικία  τού  Ισραήλ,  και  έξαπέστειλα  αυτήν  και  έδωκα 
αυτί}  βιβλίον  άποστασίου  εις  τάς  χείρας  αυτής·  και  ουκ  έφοβήθη  η 
άσύνθετος  Ίουδά,  και  έπορεύθη  και  έπόρνευσεν  και  αυτή,  9 και  εγένετο  9 
εις  ούθέν  ή  πορνεία  αυτής,  και  έμοίχευσεν  τό  ξύλον  και  τον  λίθον. 

10  και  εν  πάσιν  τούτοις  ουκ  επεστράφη  προς  με  ή  άσύνθετος  Ίουδά  ίο 
εξ  όλης  τής  καρδίας  αυτής  άλλ'  επί  ψεύδει.     11  και  είπεν  Κύριος  προς  ιι 
μέ  'Έδικαίωσεν  την  ψνχήν  αυτού  Ισραήλ  από  τής  άσυνθέτου  Ίουδά. 
τ2πορεύου  και  άνάγνωθι  τους  λόγους  τούτους  προς  βορράν,  και  έρείς  ΐ2 
'Έπιστράφητι  προς  μέ,  ή  κατοικία  τού  Ισραήλ,  λέγει  Κύριος,  και  ου 
στηριώ   τό  πρόσωπον  μου  βφ'  ύμάς'   οτι  ελεήμων   εγώ   είμι,  λέγει 

ΝΑζ)  2  σου  ι°]  +  λ€γε4Κ5Α  |  οδοι$]  +  αΐϊ  Α  |  οηι  αυτού  (^*  (ΙιςΛ  <3ηι£)  |  κορωνη]  α 
Αραψ  0™%  |  ηρημωμενη  Α^  |  πορνειαις  Β3ΐ5(2  |  οηι  και  εν  ταις  κακιαις  σου  Α 
3  οηα  και  εσχες  ποιμένας  Χ*  (Ηαο  Κ'11"31""·3)  |  όφις  {-φεις  0*)]  +  α'σ'θ'  * 
γυναικός  0™%  4  παρθενειας  Α(^  5  αιωναν  Κ*  |  διαφυλαχθησεται  ^^Α^  I 
οηι  και  εποιησας  Χ  6  ται$]  ται  Χ  |  Ιωσιου  Β1^  Ιωσια  ΧΑ  |  οηι  του 
βασιλέως  Α  \  βασιλέως]  ΐηεερ  ν  Κ*νί<*  (β  δηρ  Γ3.8  Χ1)  |  ιδες  &Α0.  \  κατοικεια 
Α^*:  ίίεηι  8  |  επορευθη  (^Ά  +  α  *·  εαυτή  (,)111»  |  επορνευσαν]  εττορνευσεν  Α*νιά 
(α  δηρ  Γ&δ  Α3)  (,)  7  πάντα  ταύτα  Α  |  οηι  και  ουκ  ανεστρεφεν  (^*  (ηαβ 
ί^"^)  |  ανεστρεφεν  (-στρφ.  Χ  δίο)]  ε  30  δηρ  Γαδ  Α3  |  ιδεν  Α(^  |  ασυνθεσιαν]  α\θε- 
σιαν  Ν  8  ιδον  (ι°)  Α(<)*  ιδεν  (>  αάηοί  Ωο.  (?  ωρ.)  0.™%  \  οηι  διότι 
Χ*  (1ΐ3.1>  Κε·3)  |  οηι  ων  ϊ°  ...πάντων  (2°)  Β*5  (&άηοΙ  ου  κ  π'  εβρ'  Β3  ηοη  ΐηδΐ 
Β13)  ΝΑξ)  |  κατελημφη  Ν*  (-φθη  6*ε·ε)  κατελειφθη  (^3  |  μοιχατο  Ν*  [εμοιχ. 
&ε·3)  |  αυτήν]  αυτη\  Χ  |  1ουδα]  +  α'σ'  '*·  η  αδελφή  αυτής  (^ιη£  9  πορνια 
Ο,  |  αυτής]  +  αθ'  '*·  κ  εφονοκτονει  τψ  γη\  (^)Π1£  |  τον  λιθον  και  το  ξυλον  Κ 
10  7τασι  |  επεστράφη  (-στρφ.    Χ*   -στραφ.   Κ0·13 (νιά·)]  απεστραφη  Α  \ 
ασυνθετος]  +  αθ'  ·*·  η  αδελφή  αυτής  |  αυτής]  ης  δηρ  Γ3.5  Α3  |  ψευδει]  +  α'σ'θ' 
·£  φησι  κ~ς  11  αυτοΐ']  αυτής  ̂ ^^  12  πορευου]  πορευθητι  Α  | 
αναγνωθι]  αναγνω\σον  Α  \  βορρά  Α  \  επιστραφηθι  Β;ι1>  |  κατοικεια  Α  \  ου 
ΐ°]  +  μη      |  στηριω  (στερ.  Χ*  στηρ.  ̂ ε·3»0·13)]  στηρισω  ̂   |  ελεήμων]  ελεών  Α 
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ιερεμιας III  22 

13  Κυρως,  και  ου  μηνιώ  νμίν  εις  τον  αιώνα.     1Λπλήν  γνώθι  την  άδικίαν  Β 
σου,  οτι  εις  Κυριον  τον  θεόν  σον  ήσέβησας,  και  διέχεας  τάς  όδους 
σου  εις  άΧλοτρίους  ύποκάτω  παντός  ξύλου  άλσώδους,  της  δε  φωνής 

ΐ4  μου  ούχ  ύπήκουσας,  λέγει  Κύριοι.  1Αέπιστράφητε,  υίοι  άφεστηκότες, 
λέγει  Κυριοί,  διότι  εγώ  κατακυριεύσω  υμών,  και  λήμψομαι  υμάς  €να 

ΐ5  ε'κ  7τόλεω$·  και  δυο  ε'κ  πάτριας  και  εισάγω  ύ/χαϊ  ει?  Σειών,  15 και 
δώσω  υριι>  ποιμένας  κατά  την  καρδίαν  μου,  και  ποιμανοΰσιν  υμάς 

ι6  ποιμαίνοντες  μετ  επιστήμης.  10 και  εσται  εάν  πληθυνθήτε  και  αυξη- 
θήτε  επ\  της  γης  εν  ταις  ημεραις  εκείναις,  λέγει  Κύριος,  ουκ  ερουσιν 
%τι  Κιβωτός  διαθήκης  Αγίου  Ισραήλ,  ουκ  άναβήσεται  επ\  καρδίαν, 
ουκ   όνομασθήσεται   ουδέ   έπισκεφθησεται   και  ου   ποιηθησεται  ετι. 

ΐ7  17 εν  ταις  ημεραις  εκείναις  και  εν  τω  καιρώ  εκείνω  καλέσουσιν  την 
Ιερουσαλήμ  θρόνος  Κυρίου,  και  σνναχθησονται  πάντα  τα  εθνη  εις 
αυτήν,  και  ου  πορεύσονται  ετι  οπίσω  τών  ενθυμημάτων  της  καρδίας 

ι3  αυτών  της  πονηράς.  ιΒέν  ταϊς  ήμέραις  εκείναις  συνελεύσονται  οίκος 
Ίουδα  67Γ4  τον  οίκον  του  Ισραήλ,  και  ήξουσιν  επι  το  αυτό  από  γης 
βορρά  και  από  πασών  τών  χωρών  επι  την  γήν  ήν  κατεκΧηρονόμησα 

19  τους  πατέρας  αυτών.  19 και  εγώ  είπα  Γένοιτο,  Κύριε'  οτι  τάζω  σε  εις 
εθνη,  και  δώσω  σοι  γήν  έκΧεκτήν  κΧηρονομίαν  θεοΰ  Τίαντοκράτορος 

εθνών  και  είπα  ΤΙατέρα  καΧέσετέ  με,  και  α7τ'  εμού  ουκ  άποστρα- 
2ο  φήσεσθε.     2°πΧήν  ως  αθετεί  γυνή  εις  τον  συνόντα  αυτί],  ούτως  ήθέ- 
2ΐ  τησεν   εϊς   έμέ    οίκος  Ισραήλ,   Χέγει   Κύριος.     21  φωνή  εκ  χειΧέων 

ήκούσθη  κΧαυθμού  και  δεήσεως  υιών  Ισραήλ,  οτι  ήδίκησαν  εν  ταίς 

22  όδοίς  αυτών,  έπεΧάθοντο  θεού  Άγιου  αυτών.     22έπιστράφητε,  υίο\  έπι- 

12  μηνιω]-\-ετι  Ν  |  αιωναν  Ν*  (-να  Ν1^))  13  υπηκουσας]  ηκουσας  Α  ΝΑ  Ο 
14  επιστραφητες  Κ*  (-ται  Κ<=-*#  |  βγω]  ρΓ  ιδον  Α  |  Χηψομαι  ΐ)Ά  \  εισ\αξω  Β* 
ει\σαξ.  Β?  |  υμας  2°]  ρΓ  εις  ̂ *  |  Σιων  ΒΗΚΑ(^  15  ποιμαινοντες]  ποι- 
μαινες  Α  16  γης]  +  φησϊ\  κ$  (^  +  λεγει  [ΪΓ$]  |  άγιου]  ΊΓυ  <2ιη£  |  α\βη· 
σεται  Κ*  (αναβ.  Κε,:ι)  |  καρδιαν]  +  αυτών  ζ)  |  ουκ  3°]  και  ονκ  Α  ονδε  Γ)  |  εττι- 
σκεφησεται  Κ*  (-σκεφθ.  $.ΙΛηι  3η[β  ε·»)  17  ε«  αυτήν  -πάντα  τα  εθνη  Α(^  | 
εθνη]  +  α'θ'  '%·  τω  ονόματι  κΰ  εις  Ιερουσαλήμ  Ο™1*  |  οιτη  ετι  (ΗαΙ)  | 
ενθυμημάτων]  επιθυμ.  Α  18  εν]  ρΓ  και  Α  |  συνελευσεται  Α  |  Ιουδα] 
Ιηλ  Α  |  του  Ισραήλ]  οηη  του  Α(^  Ιουδα  Α  ]  βορραν  ̂ *  |  οπι  και  2°  Α  |  χρων 
Α*  (χωρ.  Α1)  |  κατ  ε  κληρονόμησε]  (-σα  -σαν  Α  \  τους  πατέρας]  οι 
πατέρες  Α  19  και  εγω]  καγω  |  εθνη]  τέκνα  &Α(£  \  γην]  την  Ν* 
(γ.  Κε·ε(ν'<1))  |  κληρονομιαν]  +  α'θ'  ·*·  ονομαστην  (,)"'*>'  |  οιτι  εθνών  ̂   |  εΐ7τα  2°] 
είπατε  Ν*  ε·*  6ι  Ν^'ΑΓ)  (α'θ'σ'  *·  [ει]7τα  (,)1"^)  |  πάτερα  καλέσετε]  παρακαλέ- 

σατε ςΚ*  πάτερα  καλέσατε               πατ.  επικαλεισθε  (,)  |  αποστραφηση 
20  ηθετησαν  Μ  |  εις  εμε]  ει  με  Α*  (εΐϊ  εμ.  ΑΕ?)  |  λέγει  Κί  οίκος  Ιηλ  Α  |  οίκος] 
ρ  γ  ο  21  φωναι  Α  \  επελαθεντο  Β*  Κ  (-θοντο      Α(Ύ)  \  θεου]  ρ  ν  α'  του 
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III  23 ΙΕΡΕΜΙΑΣ 

Β  στρέφοντες,  καϊ  ιάσομαι  τα  σνντρίμματα  υμών.     Ιδού  δούλοι  ημείς 

εσόμεθά   σοι,  οτι  σύ   Κύριος  ό  θεός  ημών  ει.    23οντως  είς  ψευδός  23 
ησαν   οι  βουνοϊ  και  η  δύναμις  των   ορέων,  πΧήν  δια  Κυρίου  θεού 

ημών  η  σωτηρία  του  ΊσραήΧ.     2*ή  δε   αισχύνη  κατανάλωσεν  τούς  24 
μόχθους  τών  πάτερων  ημών  από  νεότητος  ημών,  τα  πρόβατα  αυτών 
καϊ  τούς  μόσχους  αυτών,  και  τούς  υιούς  αυτών  καϊ  τάς  θυγατέρας  αυ- 

τών.    25εκοιμηθημεν  εν   τη   αισχύνη   ημών,  κα\   επεκάΧυψεν  ημάς  η  25 
ατιμία  ημών,  διότι   έναντι  του   θεου   ημών   ημάρτομεν  ημεϊς   και  οι 
πατέρες  ημών  από  νεότητος  ημών  εως  της  ημέρας  ταύτης,  και  ούχ  ύπη- 
κούσαμεν  της  φωνής  Κυρίου  του  θεου  ημών. 

1'Έάν  επιστραφη  Ισραήλ,  Χεγει  Κύριος,  προς  με,  επιστραφησεται·  ι 
εάν  περιεΧη  τα  βδεΧύγματα  αυτού  εκ  στόματος  αύτού,  και  από  του 

προσώπου  εύλαβηθη,  2καϊ  όμόση  Ζη  Κύριος  μετά  άΧηθείας  εν  κρίσει  2 
και  εν  δικαιοσύνη,  καϊ  εύΧογήσουσιν  εν  αύτώ  εθνη,  και  εν  αύτω  αι- 
νεσουσιν  τώ    θεώ    εν   Ιερουσαλήμ.     3  οτι   τάδε   Χεγει   Κύριος  τοϊς  3 
άνδράσιν  Ιούδα  και  τοϊς  κατοικούσιν  Ιερουσαλήμ  Νεώσατε  εαυτοις 

νεώματα,  και  μή  σπε'ιρητε  επ'  άκάνθαις.    4περιτμήθητε  τω  θεω  υμών,  4 
και  περιτεμεσθε  την  σκΧηροκαρδίαν  υμών,  άνδρες  Ιούδα  και  οι  κατοι- 

κοΰντες  ̂ Ιερουσαλήμ,  μή  έξέΧθη  ως  πυρ  ό  θυμός  αύτού  καϊ  εκκαυθήσε- 
ται,  και  ούκ  εσται  ό  σβεσων  από  προσώπου  πονηρίας  επιτηδευμάτων 

υμών.    5 αναγγείλατε  εν  τω  Ιούδα,  και  άκουσθήτω  εν  Ιερουσαλήμ-  $ 
είπατε,   σημάνατε  επϊ  της  γης   σάΧπιγγι,   κεκράξετε  μέγα-  είπατε 

ΝΑζ)  22  τα  σνντρίμματα  νμων]  αντονς  Α  |  δούλοι]  οιδε  |  ημείς]  νμεις  Α  |  οπι  συ  Α 
22 — 23  (ϋδΐϊηχ  ημων  ει  όντως  Αν'^  23  οπι  ευ  (πςιΪ)  (^Π1^)  |  τον  ΙσραηΧ] 
τω  Ισρ.  Α  [τον]  οίκον  (δηβ  -)  [Ισρ.]  24  κατηναλωσεν  Ν*  (καταν.  Χε·3)  | 
μόχθους]  ο  2°  δηρρΐ  Κ1  |  ημων  ι°]  ηων  Κ*  (ημ.  Κ5αΙί  ε·3)  |  ημων  ι°]  αντων  ΚΑ(^)  ί 
μοσχονς]  σ  δΐιρρΐ  Κ'3ΙΏ 3ηίε  ε·&  μόχθους  Α  25  έναντι]  εναντιο\      |  οηα  ημων 
3°  Α  |  οηι  ημείς  Α  \  οι  πατέρες]  ο|  πατέρες  Β  οι  πάτερ  0,15  |  νπηκονσαμεν] 
ηκονσ.  Α  IV  1  Ύσηλ  Κ  |  προς  με  Χεγει  Κ5  Α  |  επιστραφησεται]  ρΓ  και  | 
εαν  2°]  ρΓ  και  |  περιεΧη]  Χ  δίαρ  Γ&5  Α&  |  οηι  εκ  στόματος  αντον  Α  απο  τον 
στ.  αντον  (^*  (δΐιρβΓδΟΓ  _  εκ  Ο3-)  |  αυτόν  2°]  αντος  πί  νϊά  ̂ (νκΐ)  |  τον  πρόσωπον] 
οπι  τον  Ν*  (\ιζ\)  Α  +  μου  Β3ΐ>     Ν<2  +  αυτού  Α  \  ενΧαβηθη]  ρΓ  σ'θ'  % 
και  (^"^  2  αΧηθιας  Κ  |  εν  ι°]  ρΓ  και  &<Α(2  |  αυτω  ι°]  αντη  (·τω 
^ο&ΐροδίβα)  |  αίν€σουσί  ξ)?  |  τω  θεω]  τω  δπο  -  <3?  3  οπι  οτι  ταδε... 
Ιερουσαλήμ  Α  \  οτι  ταδε]  ούτως  Κ*  (οτι  τ.  ̂ °·&)  |  σπειρητε]  σπιρετε  Κ*  -ται 
Κ0·13  σπειρεται  ̂ *  (-τε  φ3)  |  άκανθας  Ν*  (-θαις  Ν^)  4  περιτμηθητε] 
περιτ μηθησεσθαι  Α  \  υμων  ι°]  ημων  Α  \  περιτεμεσθε  ΒΚεΛ  (-θαι  ̂ °·ι>  (^*)] 
περιτεμεισθαι  Κ0·^*  περιελεσθε  Κ*Α  (-θαι)  \  σκηροκαρδιαν  Κ*  (κληροκ.  [5Ϊ0] 
^ε.β  εοιηπι^  |  Ιερουσαλήμ]  ρτ  εν  Α^  |  αντον]  μον  Α(^  5  σημανεται  Κ  \  σαλ- 
πιγγι  επι  της  γης     |  κεκρα£ετε]  κεκραξατε  Α<^>  ρΓ  και       |  είπατε  2°]  ρΓ  και  ΝΑ 2  30 



ιερεμιας ιν  ι8 

6  Σννάχθητε  καϊ  εϊσέΧθωμεν  εις  τάς  πόΧεις  τάς  τειχήρεις,  6  άναΧαβόντες  Β 
φεύγετε  είς  Σειών  σπεύσατε,  μη  στήτε,  οτι  κακά  εγώ  επάγω  απο 

7  βορρά  και  σνντριβήν  μεγάΧην.  7  άνέβη  Χέων  εκ  μάνδρας  αυτού,  έζο- 
Χεθρεύων  εθνη  έξήρεν  και  έξήΧθεν  εκ  του  τόπον  αυτού  τον  θεϊναι 
την  γήν  είς  ερημωσιν,  και  πόΧεις  καθαιρεθησονται  παρά  το  μη  κατοι- 

8  κέισθαι  αντάς.     8  επί  τούτοις  περιζώσασθε  σάκκονς  κα\  κόπτεσθε  καϊ 
9  άΧαΧάζατε,  διότι  ουκ  άπεστράφη  ό  θυμός  Κνρίον  άφ'  υμών.  9και 
εσται  εν  εκείνη  τη  ημέρα,  Χέγει  Κύριος,  άποΧειται  η  καρδία  τον  βασι- 
Χέως  και  η  καρδία  των  αρχόντων,  και  οι  ιερείς  έκστησονται  και  οι 

ιοπροφηται  θανμάσονται.     10 καϊ  είπα  'Ω  δέσποτα  Κύριε,  αρά  γε  απα- 
τών ηπάτησας  τον  Χαον  τούτον  κα\  την  \ερονσαΧημ,  Χέγων  Έίρηνη 

ιι  εσται,  και  ιδον  ηψατο  η  μάχαιρα  εως  της  ψυχής  αυτών;  11 εν  τω  καιρώ 
έκείνω  έρούσιν  τώ  Χαω  τούτω  και  τη  ̂ΙερονσαΧήμ  ΤΙνεύμα  πΧανήσεως 
εν  τη  έρημω,  όδός  της  θνγατρος  τον  Χαον  μον  ονκ  είς  καθαρον  ούδ'  είς 

ΐ2  αγιον.     12 πνεύμα  πΧηρωσεως  ήζει  μοί'  νύν  δε  εγώ  λαλά  κρίματα  προς 
ΐ3  αυτούς.     13Ιδον  ως  νεφέΧη  άναβήσεται,  καϊ  ως  καταιγϊς  τά  άρματα  αν- 

τού,  κουφότεροι  αετών  οι  Ιπποι  αντού·  ονα\  ημιν,  οτι  ταΧαιπωρούμεν. 
ΐ4  ι4άπόπΧννε  απο  κακίας  την  καρδίαν  σον,  ΊερονσαΧήμ,  Ινα  σωθής' 
ΐ5  εως  πότε  ύπάρχονσιν  εν  σοι  διαΧογισμο\  πόνων  σου;  15 διότι  φωνη 

άγγέΧΧοντος  έκ  Αάν  ηζει,  και  άκουσθήσεται  πόνος  εξ  ορούς  'Έφράιμ. 
ι6  16 άναμνησατε  'έθνη,  Ιδού  ηκασιν  αναγγείλατε  εν  ΊερονσαΧήμ  Σνστρο- 

φα\  έρχονται  έκ  γης  μακρόθεν  και  έδωκαν  επ\  τάς  πόΧεις  Ίουδα  φω- 
17  νην  αντών.     17 ως  φνΧάσσοντες  άγρον  έγένοντο  έπ  αντήν  κύκλω,  οτι 
ιδ  εμού  ημέΧησας,  Χέγει  Κύριος.     ι8αί  οδοί  σου  και  τά  επιτηδεύματα 

5  σνίαχθητε  Β*  συ\ναχθ.  Β?  |  εισελθωμεν]  ίΐσελθατε  Α  |  πολις  Ν*  (-λευ  ΝΑ(^ 
ίί0·^):  ίίβηι  7  |  τειχηρεις  (ρτ  σ  Κ*)]  οχνρας  Α  6  Σιων  Β^ΚΑΟ  |  βγω  κακα  Α 
7  ανεβή  ̂ °·Α  (Γβροδ  -βη)  \  μάνδρας]  ρν  της  ̂ {Α^  (  εξολοθρενων  Β11  εξω\λεθρενων 
Κ  ρν  και  Γ)  |  γην]  +  σου  |  πόλεις]  αι  π.  σον  Γ)  |  αντας]  την  γην  εις  ερημωσιν 
πολις  κατερεθησονται  (υηοίδ  ΐηοΐ  εις  ερημωσιν  .  .  καθερ.  [δίοϊ  6ί  ρπ>  την  γην  οογγ 
αντας  ίν0·3)  £\*  8  αλαλάζετε]  αλλάξατε  Α  |  ονκ]  ου  πεστραφη  Κ*  (ονκ  απ. 
ϋ,€·Ά)  |  ο  θνμος]  +  οργής  Γ)  |  νμων]  ημων  Κ*  (νμ.  Κ0·3)  9  λεγ^']  λ  δαρβΓδΟΓ 
Β;Λ  |  κάρδια  ι°]  καρ\α  Χ*  (-δια  ̂ ε·1>)  |  οιη  και  οι  προφ.  θανμάσονται  Α  |  οηι 
θανμάσονται  ί<*  (Υϊά\)  ΚίΆτα  3η1ε  ̂         10  είπαν  Α  |  εσται]  +  νμιν        \  οηι  ιδον 

(ΗςΛ  ̂ α:ι)  Α^  |  ηψατο]  αψεται  ̂   |  εως]  ως  ύ*  (εως  Κ€·3)  11  εκεινω] 
ω  811  ρ  ΓΛ8  ϊ^1  τούτω  Α  !  καθαρον]  ο  δΐιρ  ταδ  Κ1  (ρΓΪπδ  α  ιιί  νκΐ)  |  ονδ]  ονδε  ̂  
12  πληρώσεως]  +  α'σ'θ'  Φ  απο  τοντων  (^"^  |  δε]  +  ασ'θ'  *  και  ̂ η1&  |  λαλω] 
λαλήσω      |  κ  ρίματα]  +  μον       |  αντονς]  ον  δΐιρ  ιπη  Β1ίθΓί  13  αυτόν  ΐ°] 
αυτω  ̂ *  (-του  ̂ |3ΐηι)  αντων  Α  |  αντον  2°]  αυτών  ̂ Α  |  ημιν]  νμιν  Α 
14  αποπλυναι  ^-ι'ΛΓ)  |  νπαρξονσιν  ΑΓ^  |  διαλογισμοί]  λογισμοί  Βι1>^  (-γεισμ. 
Κ*)  Ο  15  αγγελλοντος]  ανα~γγελλ.  ̂ Α(,)  |  ηξει]  +  μοι  ̂   |  λ^φρεμ  ̂  
16  σνστροφαι]  όγ  ιδον  Νε·3  (ροδίεα  ΐπιρΓοΙ))  (  οηι  και  Κ*  (Ηαο  κ  Κ€  :ι)  |  πολις 
Ν*  (-λεΐϊ  |  φωνας  17  εγενοντο]  εγενετο  Ν 

23Ι 



ιν  19 ιερεμιας 

Β  σου  εποίησαν  ταΰτα  σοΐ'  αυτη  η  κακία  σου,  ότι  πικρά,  ότι  ήψατο  εως 
της  καρδίας  σου.  19Ύην  κοιΧίαν  μου  άλγώ,  κα\  τά  αισθητήρια  19 
της  καρδίας  μου  μαιμάσσει  η  ψνχή  μου,  σπαράσσεται  η  καρδία  μου· 
ου  σιωπήσομαι,  ότι  φωνήν  σάλπιγγος  ήκουσεν  η  ψυχή  μου,  κρανγήν 
ποΧεμον.    20 και  ταΧαιπωρίαν  σνντριμμόν  επικαλείται,  ότι  τεταλαιπώ-  2ο 
ρηκεν  πάσα  ή  γη,  άφνω  τεταλαιπώρηκεν  ή  σκηνή,  διεσπάσθησαν  αϊ 

δέρρεις  μου.    21  εως   πότε  οψομαι  φεύγοντας,   άκούων   φωνήν  σαΧ-  2ΐ 
π'ιγγων ;   22 διότι  οι  ηγούμενοι  του  λαού  μου  εμέ  ουκ  ι/δεισαν  νιοι  22 
άφρονες  εϊσιν  κα\  ου  συνετοί,  σοφοί  είσιν  τον   κακοποιήσαι,  το  δε 

καλώς  ποιήσαι  ουκ  έπέγνωσαν.  23  Επέβλεψα  επ\  την  γήν,  κα\  23 
ιδού  ουθεν,  και  εις  τον  ούρανόν,  και  ουκ  ην  τά  φώτα  αυτού,    ̂ ειδον  24 
τά  ορη   και  ην  τρέμοντα,  και   πάντας  τονς  βοννούς  ταρασσομένους. 

*5έπεβΧεψα,  και  ιδού  ουκ  ην  άνθρωπος,  και   πάντα  τά  πετεινά  του  25 
ουρανού  έπτοειτο.    26είδον,  και  ιδού  ό  ΚάρμηΧος  έρημος,  και  πάσαι  26 
αϊ  πόΧεις  εμπεπνρισμεναι  απο  προσώπου  Κυρίου,  και  απο  π ροσώπον 

οργής  θνμον  αυτού  ήφανίσθησαν.     ~7τάδε  Χέγει  Κύριος  "Έρημος  εσται  27 
πάσα  ή  γή,  συντεΧειαν  δε  ου  μή  ποιήσω.     2&επ\  τούτοις  πενθείτω  ή  28 
γη,  και  σννσκοτασάτω  ό  ουρανός  άνωθεν  διότι  έΧάΧησα  και  ου  μετα- 

νοήσω, ώρμησα  και  ουκ  αποστρέψω   α7τ'  αυτής.     29άπ6   φωνής  ιπ-  29 
πέως  και  εντεταμενον  τόξον  άνεχώρησεν  πάσα  χώρα·  είσέδνσαν  εις 
τά  σπήΧαια,  και  εις  τά  αΧση  εκρνβησαν,  και  έπ\  τάς  πέτρας  άνέβησαν 

πάσα  πόΧις  ενκατεΧείφθη,  ου  κατώκει  εν  αύταις  άνθρωπος.     3°και  σν  30 
τι  ποιήσεις  εάν  περιβάλτ)  κόκκινον  και  κόσμηση  κόσμω  χρνσώ,  εάν 
ενχρίση   στίβι   τούς  οφθαλμούς  σον;   εις  μάταιον  ό  ώραισμός  σον 

&*Α(2  19  μου  ι°]  +  την  κοιλιαν  μου  ̂ ^^·^Α^  [  οιτι  μαιμάσσει... κάρδια  μου  Ν*  (ΙιαΙ> 
£$ε·3)  |  ψυχή  ΐ°]  ρΓ  -  0_'  \  η  κάρδια]  ρι·  και  Κε·3  |  σιωπησεται  0*  {-σομαι  (^3)  | 
κραγην  ί\*  (κρανγ.  Κε·3-  ε·ι>)  20  και]  ρΓ  _  (^)?  |  ταλαιπωρίας  |  συντριμμον] 
ρΓ  και  Α+  €7τι  συντριμμ5\  (£ηζ  |  η  σκηνή]  σκηναι  Α  |  δερρεις]  δερις  Ν  -ρρις 
#0.3.  (-ρρεις  Κ.^)  δερεις  0*  21  φευγοντες  (α  Γ&δ)  Κ1  |  ακουων]  ακούω  0* 
ακούσω  (σ  5ΐψ£Γ50Γ)  ί^)3       22  συνετοι]  +  α'      εισΙ\  |  καλωϊ]  καλόν  ΚΑ  | 
ποιησαι]  ποιουντες  Α  |  επεγνωσαν]  έγνωσαν  Α  23  οηι  γην  Κ*  (1ιαΙ> 
Νε·3)  |  ουθεν]  ρΓ  α'σ'θ'  *  κενη  και  ̂ η1δ  24  ιδον  ΝΑζ)  25  ην] 
υπηρχεν       |  επτοειτο]  επτοηντο  Κεα(^)  26  ειδον]  ιδον  Α  (  7τολι$  Ν* 
(-λεΐϊ  Κ0·13)  |  εμπεπυρισμεναι  (ενπυρισμενε  ενπεπυρ.  ̂ ς·3  -ναι  ̂ ί:·ΐ3)]  +  πυρι 
Α(^  |  ηφανισθησαν]  ρΓ  _  (^)?  27  συντελιαν  Κ*  (λειαν  Κ0·13)  28  συσκο- 
τασατω  Β13^0·3·  αΐ3  συσκοτασετω  ^*Α^  29  ανεχωρησαν  0.*  (-σεν  Κ€·3)  | 
πασα  ΐ°]+  η  0_\  σπήλαια]  α  2°  Γ650Γ  Α1  |  οπι  και  επι  τας  πέτρας  ανεβησαν  Κ* 
(ΚαΙ)  και  επι  τα?  π.  ανεβ.  Κ0·3)  |  επι]  εις  Α  |  εγκατελειφθη  Β3ι>Α^  |  κατωκει] 
κατοικήσει  Α  κατοικεί  30  συ]  +  αθ'  '^'  ταλαίπωρος  (2ηι£  |  κο\κινα 
κόκκινα  ̂ ε·α  |  εαν  ι°]  ρΓ  και  &ίΑ(^)  |  εγχριση  Β13  (εγχρεισ.  Β3)  (^*  εκχρισης 
#ο.3.  χρίση  ζ)3  |  στιβι]  στιμη  Α  στειμι      |  ματαιον]  μάτην  Αζ£ 

2^1 



ιερεμιας ν  ΙΟ 

3ΐ  άπώσαντό  σε  οι  έρασταί  σον,  την  ψνχήν  σον  ζητονσιν.     3Ι6τι  φωνήν  Β 
ως  ώδινούσης  ηκουσα  τον  στεναγμού  σον,  ως  πρωτοτοκουσης·  φωνή 

θυγατρός  Σειών  έκλυθήσεται,  και  παρήσει  τάς  χείρας  αυτής  Ο'ίμοι  εγώ, 
οτι  εκλείπει  ή  ψ~νχή  μον  (πι  τοις  άνηρημένοις. 

ι        τΤ1εριδράμετε  εν  ταϊς  όδοΐς  Ιερουσαλήμ,  και  Ίδετε  και  γνώτε  κα\  ζη- 
τήσατε (ν  ταίς  π\ατ€ίαις  αύτής,  εάν  εύρητε,  ΐΐ  εστίν  ποιών  κρίμα  και 

2  ζητών  πίστιν,  και  Ίλεως  εσομαι  αύτοίς,  λέγει   Κύριος.     2Ζή  Κύριος, 
3  λέγουσιν  δια  τοΰτο  ουκ  εν  ψεύδεσιν  όμννουσιν .  3Κυριε,  οι  οφθαλμοί 
σου  €15  πίστιν  έμαστίγωσας  αυτούς  και  ουκ  έπόνεσαν,  συνετέλεσας 
αύτούς  κα\  ουκ  ηθέλησαν  δέξασθαι  παιδείαν,  (στερέωσαν  τα  πρόσωπα 

4  αυτών  υπέρ  πέτραν  και  ουκ  ηθέλησαν  επιστραφήναι.  4 και  εγώ  είπα 
"ίσως   πτωχοί  είσιν,  διότι  ουκ  έδυνάσθησαν,  οτι  ουκ  έγνωσαν  όδόν 

5  Κυρίου  και  κρίσιν  θεού·  5πορεύσομαι  προς  τούς  αδρούς  και  λαλήσω 
αύτοίς,  οτι  αύτο\  έπέγνωσαν  όδόν  Κυρίου   και  κρίσιν  θεού·  και  ιδού 

6  ομοθυμαδόν  συνέτριψαν  ζυγόν,  διέρρηξαν  δεσμούς.  6 δια  τοΰτο  επαι- 
σεν  αυτούς  λέων  εκ  του  δρυμού,  και  λύκος  εως  τών  οικιών  ώλόθ ρενσεν 
αύτούς,  και  πάρδαλις  έγρηγόρησεν  έπι  τάς  πόλεις  αύτών  πάντες  οι 

εκπορευόμενοι  άπ'  αύτών  θηρευθήσονται,  οτι  έπληθυναν  ασεβείας  αύ- 
7  τών,  Ίσχυσαν  εν  ταΊς  άποστροφαϊς  αύτών.  7  ποία  τούτων  Ίλεως  γέ- 

νωμαί  σοι;  ο'ι  υιοί  σον  ένκατέλιπόν  με  καϊ  ώμννον  εν  τοις  ούκ  ούσιν 
θεοΊς·  και  έχόρτασα  αύτους,  και  εμοιχώντο  και  εν  ο'ίκοις  πορνών  κατέ- 

8  λυον.     ΒΊπποι  θηλυμανείς  εγενήθησαν,  έκαστος  επ\  την  γυναίκα  τού 
9  πλησίον  αύτού  έχρεμέτιζεν.  9 μη  έπι  τούτοις  ούκ  έπισκέψομαι ;  λέγει 
ίο  Κύριος·  ή  εν  εθνει  τοιούτω  ούκ  έκδικήσει  ή  ψνχή  μον;  Ι0Άι>ά- 

βητε  έπι  τούς  προμαχώνας  αύτής  και  κατασκάψατε,  σνντέλειαν  δέ 
μή  ποιήσητε·  νπολίπεσθε  τά  νποστηρίγματα  αύτής,  οτι  τον  κυρίου 

30  ζητονσιν]  ξητησουσιν  #Α(^  31  φωνη]  φωνη·;  Κ0·3  |  Σιων  Β^^Α(^  ΝΑ<3 
V  1  ιδ6Τ6]  +  α'  ·*■  δη  0™ε  \  ευρητε]  + άνδρα  ̂ (Γ)  |  αυτοις]  αυτή  (^*  (-του  ς),η&) 
2  ϊηαρΓθΐ3  ουκ  ̂ ?  |  εν]  εττι  ΚΑ^  3  Κνριε]  και  Α  |  οιώ  και  ουκ  επονεσαν 
συνετέλεσαν  αυτούς  Κ*  (Η&Ι)  β0·8)  |  <7ΐ>»Ίετελ6σα5  Β*  συ\νετ.  Β*  |  παιδιαν  Κ 
(τεδ.  Κ*  παιδ.   Κ"-11)  Α  |  εστερεωσαν]  εστερεωθησαν  Α  4  διότι]  δια 
τούτο  Α  |  εδυνασθησαν]  ηδυνασθησαν  \\  ηδυνηθησαν  Α  Ο  5  λαλήσω]  λαλη 
Κ*+σω  Κ0·3  |  αυτοις]  προς  αυτούς  Α  |  ιδου]  +α'θ'  Φ  αυτοί  (^"^  |  διερηξαν  &\* 
(διερρ.  ε·15)  6  επαισεν]  εττεσεν  ΒΚΑ  |  του  δρυμού]  οίη  τον  Α  | 
ωλεθρευσεν  Ν  (-Ορεσ.  Ν*  -θρευσ.  Ν0·3)  Α(2  |  παρδαλέ  Β*νιά  (-λ«  Βά1>)  |  πολις 
Η*  (-λεΐί  Κε  ΐ3)  |  θηρευθησονται]  θηρευσό\ται  Α  |  ίσχυσαν]  γ>τ  και  Α  7  γενω- 
μαι]  εσομε  £<*  (-μαι  Κε·'')  [  εγκατελιπον  Β*>(^3  εγκατελειπον  Α(^*  \  ουκ  ουσιν 
(-σι  ΚΑΐ^)]  οικουσιν  Βνί<1  |  εμοιχοντο  Α  \  κατελνον]  κατελυοντο  Α  κατελυοσαν 
Γ)  8  θηλυμανεις]  +  σ'  Φ  ελκομενοι  (^"^  |  εχρεμετιξΌν  Α  9  €7τι- 
σκεψωμαι  Α  \  εκδίκηση  Κ  10  αναβησεται  ί<*  (αναβηται  Κ0·3)  |  κατα- 

σκάψετε Κ  |  συντελιαν  Κ*  (-λειαν  Κ€|))  |  μη]  ρΓ  ου  ΚΑ  |  ποιησητε]  ίηοερ 
ποίησε  Κ*  (-σηται  Χ'801)  ποιήσετε  Α  |  υπολειπεσθε  Α(± 
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V  II ιερεμιας 

Β  είσίν.     11  οτι  άθετών  ηθέτησεν  εις  εμέ,  Χέγει  Κύριος,  οίκος  ΊσραηΧ,  ιχ 
και  οίκος  Ίουδα  12 έψεύσατο  τω  κυρίω  εαυτών,  και  είπαν  Ουκ  εστίν  ΐ2 

ταΰτα'  ούχ  ηξει  ε'φ'  ημάς  κακά,  κα\  μάχαιραν  και  Χιμον  ουκ  οψόμε- 
θα· Ι3οί  προφηται  ημών  ησαν  εις  ανεμον,  και  Χόγος  Κυρίου  ούχ  ύπηρ-  13 

χεν  (ν  αύτοϊς·  ούτως  εσται  αύτοίς.     14  δια  τοΰτο  τάδε  Χέγει  Κύριος  14 
ΐΐαντοκράτωρ  Άι/#'  ων  εΧαΧησατε  το  ρημα  τούτο,  ιδού  ε'γώ  δε'δωκα 
τους  Χόγους  μου  εις  το  στόμα  σου  πυρ,  και  τον  Χαόν  τούτον  ζύΧα, 

κα\  καταφάγεται  αυτούς.     ι5ιδοι>  εγώ  επάγω  ε'φ'  υμάς  έθνος  πόρ-  15 
ρωθεν,  οίκος  ΊσραήΧ,  Χέγει  Κύριος,  έθνος  ου  ουκ  ακούσει  της  φωνής 

της  γλώσσης  αύτού'  16 πάντες  ισχυροί,  και  κατέδονται  τον  θερισμόν  ι6 
υμών  17  και  τους  άρτους  υμών,  κα\  κατέχονται  τους  υιούς  υμών  και  τη 
τάς   θυγατέρας   υμών,   και   κατέχονται  τα   πρόβατα  ύμών   κα\  τους 
μόσχους  ύμών,  και  κατέδονται  τούς  άμπεΧώνας  ύμών  και  τους  συ~ 
κώνας  ύμών  και  τούς  έΧαιώνας  ύμών  και  άλοησουσιν  τάς  πόΧεις,  τάς 

πόΧεις  τάς  όχυράς  ύμών,  ε'φ'  αίς  ύμεϊς   πεπο'ιθατε  επ*  αύταΐς,  εν 
ρομφαία.     18  και  εσται  εν  ταίς  ημέραις  εκείναις,  Χέγει  Κύριος  6  θεός  ιδ 
σου,  ού  μη  ποιήσω  ύμάς  εις  συντέΧειαν .     19 και  εσται  οταν  ε'ιπητε  19 
Τίνος  ένεκεν  εποίησεν  Κύριος  6  θεός  ημών  ημϊν  πάντα  ταύτα;  και 

ερείς  αύτοϊς  *  Ανθ*  ων  εδουΧεύσατε  θεοίς  άΧΧοτρίοις  εν  τη  γη  ύμών, 
ούτως  δουλεύσετε  άΧΧοτρίοις  εν  γη  ούχ  ύμών.  20>  Αναγγείλατε  ίο 
ταύτα  εις  τον  οίκον  Ιακώβ,  και  άκουσθητω  εν  τώ  Ίουδα.    21  άκού-  2ΐ 
σατε  δη  ταύτα,  Χαος  μωρός  και  άκάρδιος·  οφθαλμοί  αύτοίς  και  ού 
βΧέπουσιν,  ωτα  αύτοίς   και  ούκ  άκούουσιν.     22  μη   εμέ  ού  φοβηθη-  22 
σεσθε;  Χέγει  Κύριος,  η  άπο  προσώπου  μου  ούκ  εύΧαβηθησεσθε ;  τον 

^Αζ>  11  αθετων]  ρΓ  ο  (^*  |  οπι  λέγει  κΊ  ΚΑΟ  |  οικο$  ηίδ]  ρΓ  ο  |  Ισρα- 
ήλ] +  α'σ'θ'  ·Χ·  φησι  κ'ς  0™%  12  εψευσαντο  Κ^  |  εαυτών]  αντων  ΚΑ(^  | 

οπι  και  2°  Κ  13  ημών]  υμων  ί^)3^  |  οπι  και  Κ*  (ηα!}  &0·3)  |  λογον  ίν* 
(-γος  ̂ ·3)  |  οπι  ούτως  εσται  αυτοις  Α  15  πορωθεν  Κ*  (πορρ.  &'3Γη  3ηίβ  ε·3)  | 
Κύριος] +  θ'  έθνος  αρχαιον  εστίν  έθνος  απ  αιώνος  εστϊί  0™%  |  ουκ  ακούσει] 
ουκ  ακουση  ̂ Α^3  (ουκ  ουση  (,)*)  |  φωνής]  α'  (ιιΐ  νϊά)  σ'θ'  γλώσσης  |  οπι 
της  γλώσσης  Α(^  15  αυτού]  +  α'θ'  ·*·  ουδε  μη  ακούσης  α  λαλεί  (16)  η 
φαρέτρα  αυτού  ως  τάφος  ανεωγμενος  Γ)™^  16 — 17  οηι  και  κατεδονται.. . 
τους  άρτους  υμων  Κ*  (Ιιαβ  £\ε·3)  16  υμων]  αυτών  Α  17  άρτους]  αγρούς 
^ο.Ά  |  τα  πρόβατα]  τους  μόσχους  (^)  |  τους  μόσχους]  τα  πρόβατα  |  οιη  υμων 
5°  Α  |  οπι  και  τους  ελαιώνας  υμων  ̂ *  (Ιιαο  Κ0·3)  |  αλωησωσιν  ()  ι  πο\ει? 
ι°]  +  υμων  |  οιη  τας  πόλεις  (-2°)  Β^ΚΑί^  |  οηι  υμων  ο°  |  αυτας  Ν*  (-ταις  Νε·3) 
18  οιη  εσται  ί\  |  οιη  σου  Κ  |  συντελιαν  (-λειαν  Κ0·^)  19  ένεκεν  τίνος  (1  | 
πάντα]  άπαντα  ^Α(^)  |  εδουλευσατε  (-σαν  ί<*  -σαται  Κ0·*)]  ρΓ  εγκατε\λειπετε 
με  και  (,)  |  αλλοτριοις  ι°]  ετεροις  Α  |  οπι  τη  γη... εν  2°  Α  \  ουτω  Κ  |  γη  2°] 
ρΓ  τη  9*  (οπι  ς)3)  20  Ιουδα]  ρΓ  οικω  0™ζ+θ'  '*  λ«7*Ι  9ηι&  21  οιη 
δη  Ν  |  ακαρδιος]  +  θ'  ·*-  οις  ̂ ,η2       22  η]  μη  Α  \  προσώπου]  ρΓ  του  ̂  
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ιερεμιας  νι  4 

τάξαντα  ίίμμον  οριον  τη  θαΧάσση,  πρόσταγμα  αίώνιον,  και  ουχ  ύπερ-  Β 
βήσεται  αυτό,  και  ταραχθήσεται,  και  ου  δυνήσεται,  και  ήχήσουσιν  τα 

23  κύματα  αυτής  και  ουχ  υπερβήσεται  αυτό.     23 τώ  δε  λαώ  τούτω  εγενηθη 
24  καρδία  άνήκοος  και  απαθής,  και  εξέκΧιναν  και  άπήΧθοσαν.  24 και 

ονκ  είπον  εν  τη  καρδία  αυτών  Φοβηθώμεν  δή  Κυριον  τον  θεόν  ημών, 
τον  διδόντα  ήμίν  ύετόν  πρόιμον  και  οψιμον  κατά  καιρόν  πληρώσεως 

25  προστάγματος  θερισμοϋ,  κα\  εφύΧαξεν  ήμίν.  25αί  άνομίαι  υμών  εζε- 
κΧιναν  ταϋτα,  και  αί  άμαρτίαι  υμών  άπεστησαν  τά  αγαθά  αφ'  υμών. 

26  26 οτι  ευρέθησαν  εν  τώ  λαώ  μου  ασεββίί,  και  παγίδας  έστησαν  του 
27  διαφθείραι  άνδρας,  και  σννεΧαμβάνοσαν.  27  ώς  παγ\ς  εφεσταμενη 

πΧήρης   πετεινών,  ούτως  οι  οίκοι  αυτών  πΧήρεις   δόΧου·  διά  τούτο 
28  εμεγαΧύνθησαν   και  επΧοΰτησαν,  28 και  παρέβησαν  κρίσιν,  ουκ  εκρι- 
29  ι>αι>  κρίσιν  ορφανού,  καί  κρίσιν  χήρας  ουκ  εκρίνοσαν.  29 μη  επ\ 

τούτοις  ουκ  επισκέπτομαι;  Χεγει  Κύριος,  η  εν  εθνει  τω  τοιούτω  ουκ  εκ- 

3ο  δικησει  η  ψυχή  μου;  3°"Εκστασις  και  φρικτά  εγενηθη  επ\  της 
3ΐ  γης.     31  οι  προφήται  προφητεύουσιν  άδικα,  και  οι  ιερείς  επεκρότησαν 

ταίς  χερσίν  αυτών,  και  ό  λαόρ  μου  ηγάπησεν  ούτως·  και  τί  ποιησητε 
εις  τά  μετά  ταύτα; 

VI   ι        τ*Ένισχΰσατε,  υίοϊ  Βενιαμείν,  εκ  μέσου  της  Ιερουσαλήμ,  και  εν 
θεκουε  σημάνατε  σάΧπιγγι,  και  υπέρ  Βαιθθαχαρμά  άρατε  σημείον 

2  οτι  κακά  εκκεκυφεν  από  βορρά,  και  συντριβή  μεγάΧη  γίνεται,  2 και 
3  αφαιρεθησεται  τό   υψος  σου,  θυγάτηρ  Σειών.     3 εις  αυτήν  ήξουσιν 

ποιμένες  και  τά   ποίμνια  αυτών,   και   πήζουσιν   επ'  αυτήν  σκηνάς 
4  κύκλω,  και  ποιμανοΰσιν  έκαστος  τη  χειρ\  αυτού.     4  παρασκευάσασθε 

22  αμον  Κ*  (αμμ.  Κ1  ̂ ·        |  οριον]  εριον  Α  |  δυνησεται]  δυνηθησεται  Α  \  &Α(2 
ηχησονσιν]  ισχυσονσιν  Χ  |  νπερβησεται]  υπερησετε        (νπερβ.  &ε·3  -ται  ̂ ε·13) 
23  οπί  και  2°  Β*νί(1  (ηαο  Β1·)  24  είπαν  Κ  (ιττ.  Ν*  ειττ.  Ν^)  Αζ>  \  αυτών] 
αντης  Α  \  Κυριον  τον]  τον  κν  Κ  |  ημιν  ΐ°]  υμιν  &Α(^)  [  πρωιμον  Β^  25  νμων 
ΐ°]  ημών  (νμ.  Κ0·3)  |  απεστησαι/]  εξαπεστ.  Α  26  ασε/3ευ]  ασεβειαι  Α  \ 
οπί  και  ι°  Α  |  7τα7ΐδα?  (7ΐδα5  5ΐαρ  Γ3.5  Κ^  +  σ'^'  %■  ω?  δικτι/ο|  ιξεντου  Οηι&  |  του 
δια00ειραι]  οπί  του  ΚΑ(^)  27  εφεσταμενη  (επ.  Α)]  συνεσταμενη      |  ττλη- 
ρει$]  πλήρης  ̂ (^  28  και  ι°]  ρΓ  α'σ'θ  ·*·  ελιττανθησαν  εστεατωθησαν 

|  παρέβησαν]  4-  σ'0'  Φ  τουχ  λογουϊ  μου  ευ  πονηρον  (2ιη|£  |  ορ0αϊ>ου]  +  α'σ'^' 
*·  κατευθυνά\  (2πιε  29  οπί  €ΐ>  Κ*  (ηαο  ̂ ε·3)  Α  |  τω  τοιουτω]  οπί  τω 
&Α(^)  |  εκδικι       (-κησι  &03)  30  εκτασις  Α  31  επεκρωτησαν  Κ* 
(επεκροτ.  Κ1  <νί<*)»  °·α)  |  μου  (ου  ̂ *  μ.  ̂1<ν'(1')]  οπί  Α  |  ηγαπησαν  Α  |  ποιήσατε] 
•ποιήσετε  Β3ΐ)(^)  ποιησεται  &Α  |  μετα  ταύτα]  μετ  αυτα  Κ  VI  1  Βενιαμίν 
^(33  I  €"]  €Κ  Α  I  σημάνατε]  ΐηοερ  σο  Ν*  (σημ.  Κ1  |  Βαι#0αχαρμα]  Βε00α- 
χαρμα  ί<  Βηθθαχαρ  Α  Βηθαχαρμα      \  βαρρα  Κ*  (βορρ.  ̂ ε·3)  2  οπί  και 
(2*  (η&ο  ̂ Γη&)  |  το  υ^05  σου]  α'σ'  την  ωραιαν  κ  την  τρυφεραν  (^δ  |  θυγατερ 
("2  |  Σιωί/  Β,^^^Λ^  3  τη  Χ«0']        χεφα  Κ  (χιρ.  Κ*  χειρ.  Νε·ι0  |  αυτού] αυτών  Α  *  το  ποιμνιδ\  αυτού  0*ηΖ 
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νι  5  ιερεμιας 

Β  €7γ'  αύτήν  €Ϊς   πόλεμον,  άνάστητε   και   άναβώμεν  επ'  αυτήν  μεσημ- 
βρίας- ούαι  ήμίν,  ότι  κέκλικεν  ή  ήμερα,  ότι  έκλείπουσιν  αι  σκιάι  της 

ημέρας,     5  άνάστητε  και  άναβώμεν  έπ*  αντην  νυκτί,  και  διαφθείρωμεν  ζ 
τα  θεμέλια  αυτής.    6  οτι  τάδε  λέγει  Κύριος  "Έκκοψον  τα  ξύλα  αύτής,  6 
εκχεον  επι  Ιερουσαλήμ  δύναμιν  ω  πόλις  ψευδής,  όλη  καταδυναστεία 
εν  αυτί}.     7 ως  ψύχει  λάκκος  ύδωρ,  ούτως  ψύχει  κακία  αύτης·  ασέβεια  η 
κα\  ταλαιπωρία  άκουσθήσεται  εν  αύτη  επ\  πρόσωπον  αύτής  δια  παντός, 

πόνω  και  μάστιγι  8  παιδευθήση,  Ιερουσαλήμ·  μή  άποστή  ή  ψνχή  μου  8 
από  σου,  μή  ποιήσω  σε  αβατον  γήν  ήτις  ού  κατοικισθή.  9"θτι  9 
τάδε  λέγει  Κύριος  Καλαμάσθε  καλαμάσθε  ως  αμπελον  τα  κατάλοιπα 
του  Ισραήλ,  επιστρέψατε  ως  ό  τρύγων  επ\  τον  κάρταλλον  αυτοί). 

10  προς  τίνα  λαλήσω  και  διαμαρτύρωμαι,  και  άκούσεται ;  ιδού  άπερί-  ίο 
τμητα  τα  ώτα  αύτών,  και  ού  δννήσονται  άκούειν  ιδού  το  ρήμα  Κυρίου 

έγένετο  αύτοΊς  εϊς  όνειδισμόν,  ού  μή  βουληθώσιν  αύτό.     11  και  τον  ιι 
θυμόν  μου  επλησα  και  επέσχον,  και  ού  συνετέλεσα  αύτούς'  έκχεώ 
επι  νήπια  έξωθεν,  επ\  συναγωγήν  νεανίσκων  άμα,  ότι  άνήρ  και  γυνή 

συνλημφθήσονται,   πρεσβύτερος  μετά  πλήρους  ήμερων  12  και  μετα-  ΐ2 
στραφήσονται  αι  οικίαι  αύτών   εις  ετέρους,  άγρο\   και  αι  γυναίκες 
αύτών  έπ\  το  αύτό,  οτι  έκτενώ  την  χεϊρά  μου  επι  τούς  κατοικούντας 

τήν  γήν  ταύτην,  λέγει   Κύριος.      13 οτι   άπο  μικρού   αύτών    και   εως  13 
μεγάλου  πάντες  συνετελέσαντο  άνομα,  από  Ιερέως  εως  ψευδοπ ροφήτου 

πάντες  εποίησαν  ψευδή.     14  και  ίώντο  τό  σύντριμμα  του  λαού  μου,  14 
έξουθενούντες  και  λέγοντες  Ειρήνη   ειρήνη·    και   πού  εστίν  εϊρήνη ; 
15  κατησχύνθησαν    ότι    έξελίποσαν    και    ούδ'    ω?    καταισχυνόμενοι  15 
κατησχύνθησαν,   και  τήν   άτιμίαν   αύτών   ούκ    έγνωσαν    δια  τούτο 

&*Α<3       4  μεσημβιας  Κ*  (-βρ·  ̂ ■Ά'  °-^)  \  ημέρας]  εσπέρας  Αζ)  5  αναβωμεν] 
διαβωμεν  Α  |  επ  αντην]  οηι  ΚΑ(^  |  νυκτι]  ρΓ  εν  τη  ΚΑ<3  6  Κύριος] 
+  των  δυνάμεων  ̂   |  εκκοψατε  |  £ι/λα]  θεμέλια  |  ψευδή  Κ  (-δης  | 
καταδνναστια  ^  7  νδωρ]  +  αντου  |  κακεια  Α(^)  |  ασεβια  Κ  8  ηστις  Κ  | 
κατοικισθη]  κατοικηθησεται  κατωκισθη  9  Κύριος]  +  των 
δνναμεω]       |  επιστρέψατε]  επιστραφητε  (^)ιηε  |  καρταλον  ̂   10  δια- 

μαρτύρομαι Α(^)  |  αντων]  νμων  ̂ Α  |  δννήσονται]  δννά\τε  ςΚ*  (-ται  ̂ ε·11)  δννα· 
σθαι  Α  δννωνται  ̂   |  ου  2°]  ρν  και  Α  |  βονληθωσιν]  βουλωντε  Κ*  {-ληθωσιν 
£\α·Ά)  |  αντο]  +  ακουσαι  ̂ -^Αί^)  11  επλησαν  ̂ (^*  (α  δί^ηο  ΐιηρίΌΐ)  Ο^)*™*1)  | 
επι  2°]  ρι·  και  ΒΛΐ3  Π1^^Α(^  |  σϋΐαγωγην  Β*  σν\ναγ.  Β?  |  σνλλημφθησονται 
Β5Α(2  |  πρεσβύτερος]  πρεσ  (δΐιρ  ταδ)  6ί  βν  τε$οχ  Β&χ>  πρεσβυτης  ̂ η1■?  (  μετα]  ρν 
και  Α  12  και  μεταστραφησονται]  α  ·*·  κ  σνλληφθησονται  |  αι  γυναίκες] 
οηι  αι  Κ  |  οιη  τονς  κατοικονντας  Κ*  (Ιιαβ  Κ0·3)  13  οηι  και  ̂   |  εω$  ι°] 
ως  £\*  (εως  Κ0·3)  οιη  Α  |  σννετελεσαντο]  συνετέλεσαν  Α^  |  άνομα]  ρΓ  τα  ̂   | 
εως  2°]  ρτ  και  Α(^  14  τον  λαον]  ρτ  σ'  *·  της  θνγατρος  (^ιηε  15  κατη- 

σχύνθησαν ι°]  καταισχ.  £ν  {-εσχ.  -αισχ.  ί·^·13)  |  εξελειποσαν  £\οΐ5Α(13  α'σ'θ' 
* -  εποίησαν  0™Ζ\  κατησχύνθησαν  2°]  ησχννθησαν  ̂ Α(1|  έγνωσαν]  εττεγνωσαν  Κ 
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πεσούνται  εν  τή  πτώσει  αυτών,  και  εν  καιρώ  επισκοπής  αποΧούνται,  Β 

ι6  είπεν  Κύριος.  ι6Τάδβ  Χεγει  Κύριος  Στήτε  ίπι  ταϊς  όδοΐς  κα\ 
ϊδετε  και  ερωτήσατε  τρίβους  Κυρίου  αιωνίους,   και  ϊδετε  ποία  εστίν 
ή  όδός  ή  αγαθή,  και  βαδίζετε  εν  αυτί},  και  ευρήσετε  άγνισμόν  ταις 

ΐ7  ψυχαϊς  υμών   και  είπαν  Ου  πορευσόμεθα.     17 καθεστακα  εή)  υμάς 
σκοπούς,  ακούσατε  της  φωνής  τής  σάΧπιγγος·  κα\  είπαν  Ουκ  άκου- 

ι8  σόμεθα.  18 δια  τούτο  ή κου σαν  τα  εθνη,  κα\  οι  ποιμαίνοντες  τα  ποίμνια 
19  αυτών.     19ακουε,  γή·  ιδού  εγώ  επάγω  επι  τον  Χαον  τούτον  κακά,  τον 

καρπον  αποστροφής  αυτών  οτι  τών  λόγων  μου  ού  προσεσχον,  καϊ 

2ο  τον  νόμον  μου  άπώσαντο.     20  ινα  τί  μοι  Χίβανον  εκ   Σαβα  φέρετε 
και  κιννάμωμον  εκ  γής  μακρόθεν ;  τα  όΧοκαυτώματα  υμών  ουκ  εί- 

2ΐ  σϊν  δεκτά,  και  αί  θυσίαι   υμών   ούχ  ηδυνάν  μοι.     21  δια  τούτο  τάδε 
Χεγει  Κύριος    Ιδού  εγώ  δίδωμι  επ\  τον  Χαον   τούτον   άσθενίαν,  και 
άσθενήσουσιν  πατέρες   και  υιοί  άμα,  γείτων  και  ό   πΧησίον  αυτού 

22  άποΧούνται.  22 Τάδε  Χεγει  Κύριος  Ιδού  λαόί  έρχεται  από  βορρά, 
23  και  εθνη  εγερθήσεται  απ  εσχάτου  τής  γής,  23τόζον  κα\  ζιβύνην 

κρατήσουσιν  ιταμός  εστίν,  και  ουκ  εΧεήσει·  φωνή  αυτού  ώς  θάΧασσα 
κυμαίνουσα,  εφ  ιπποις  κάϊ  άρμασιν  παρατάξεται  ώς  πύρ  εις  πόΧεμον 

24  προς  σε,  θύγατερ  Σειών.  24ηκουσαμεν  την  άκοήν  αυτών,  παρεΧύ- 
θησαν  αί  χείρες  ημών,  ΘΧίψ-ις  κατεσχεν  ημάς,  ώδίνες  ώς  τικτούσης. 

25  25 μη  εκπορεύεσθε  εις  άγρόν  και  εν  ταϊς  όδοϊς  μη  βαδίζετε,  οτι  ρομφαία 
26  τών  εχθρών  παροικεί  κυκΧόθεν.  26 θυγάτηρ  Χαού  μου,  περίζωσαι 

σάκκον,   κατάπασαι  εν   σποδω,    πένθος  αγαπητού   ποίησαι  σεαυτη 

15  πεσουτε  £\*  (-ντε  Κ0·* -νται  ̂ 'Ζ·^)  \  επισκοπής]  +  αυτών  Α<5      16  αιωνίους  ΝΑί^ 
ΊΓυ  Κ  |  βαδίζετε]  βαδίσατε  (δ  δΐιρ  Γαδ  Α3)  Α  |  αγνισμον]  αγιασμον  Α        17  κατε- 
στακα  Β&*  (καθ.  &·Ά)  Α  |  σαππιγγος  Κ*  (σαλπ.  ϊν0·15)  |  ακουσομε  Ν*  (-σομεθα 
Η0Λ)         19  ρΐ  Γ650Γ  ιιΐ  νίά  ζ)?  |  ιδου]  Ιοδα  Ν*  Ιούδα  Κε·*Α  |  κακα]  κατα  Ν  | 
καρπον]  κερον  Κ*  (καιρ.  ̂ -^)   |   των  λόγων]  τω  λογω  τοις  λογοις  Α 
19 — 20  απω\σαντο  ινα  τ  δΐιρ  Γ3.5  Β1ίθΓΐ'β1)  20  ινα  τι]  +  α'θ'σ'  "*·  τούτο 
<2πιε  |  εξ  Σαβα  Β*  (εκ  Σ.  Β^)  εκ  Σαβα  ΓεδΟΓ         |  κινναμομον  Ν*  (-μωμον 
^ς.3,ς.1>)  |  ̂ *  ^οίΐ,αΐ)).  ίη  ̂ 5  Γ650Γ   5  |  υμων]  μ  811  ρ   ΓίΙδ  Α;ι 
21  ασθενειαν  Β;ι1'  ()  ,  ασθενησουσιν]  +  εν  αυτή  £\ε;ιΑ(^)  |  ν|ιοι  Β*  υι|οι  Β? 
22  εθνη]  έθνος  μεγα  Κς  α  (ροδίεα  ηίΓδίΐδ  εθνη)  Α  έθνος  0*  +  *  μεγα  κ  βασιλείς 
πολλοί  ̂ Π1&  |  εγερθήσεται]  εξεγερθηται  Κ*  εξεγερθησεται  Ν0·*  (εί,  ηΐδί  ροίϊιΐδ 
-σονται,  Κ1)  Α  εξεγερθησονται  23  κρατήσουσιν]  +  αυτής  (ίηιρίΌΐ) 
ς>!)  |  ιπποις  (ιττ  Κ*  +  ποις  Ν^3)]  ιππης  ς)*νκΐ  |  παράταξε  Ν*  (+ται  Κε·»)  | 
θυγατηρ  Χ  |  Σιων  Β15^·3·  α1)  (Σιον  Ν*)  Α($  24—26  ρΐ  ΓβδΟΓ  ιιΐ  νίά  ζ)* 
24  υμων  Κ*  (ημ.  Κ^·ίι'^·ι,)  \  κατεσχον  25  ρομφαία]  ρΓ  η  Κ  |  κυκλωθεν  Κ* 
(-κλοθεν  26  θυγατηρ]  θυγατέρες  Κ*  (-τηρ  Χ0·3  ηΐΓδ  -τερες) 
θυγατερ  Α  (τ  ΓβδΟΓ  Α1)  |  περίζωσαι]  περιξωσασθε  (-σεται  α  ροδίεα 
Γβδίίΐ  -σασθε)  \  κατάπασαι]  ρΐ"  και  Α(^  |  εν  σποδω]  σποδον  Α  Γ)  |  πένθος]  γ>χ  ως 
ί^·α  |  ποιησον 
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Β  κοπετόν  οίκτρόν,  ότι  εξεφνης  ηζει  ταλαιπωρία  εφ'  υμάς.  27 δοκι-  27 
μαστην  δε  δω  κ  ά  σε  ε'ι>  λαοΐί  δεδοκιμασμενοις  και  γνώση  με  εν  τω 
δοκιμάσαι  με  ττ^  °δόι/  αυτών  28πάντες  άνηκοοι,  πορευόμενοι  σκοΧιώς·  23 
χαλκοί  και  σίδηρος,  πάντες  διεφθαρμένοι  εισίν.  29 εξεΧιπεν  φυσητηρ  29 
αϊτό  7τυρόϊ,  εξεΧιπεν  μόλιβος·  εϊς  κενόν  άργυροκόπος  άργυροκοπει, 
πονηρία  αυτών  ουκ  ετάκη.  30 άργύριον  άποδεδοκιμασμενον  καλέσατε  30 
αυτούς,  ότι  άπεδοκίμασεν  αύτούς  Κύριος. 

2' Ακούσατε  λόγοι/  Κυρίου,  πάσα  ή  Ιουδαία.     3τάδε  λέγει  Κύριος  ̂   VII ό  θεός  ΊσραήΧ  διορθώσατε  τάς  οδούς  υμών  και  τα.  επιτηδεύματα  υμών, 

και  κατοικιώ  υμάς  εν  τω  τόπω  τούτω.    4 μη  πεποίθατε  εφ'  εαυτοϊς  4 
€7γ!  Χόγοις  ψευδεσιν,  οτι  τό  παράπαν  ουκ  ώφεΧησουσιν  υμάς  Χεγοντες 
Ναός  Κυρίου,  ναός  Κυρίου  εστίν.     5 οτι  εάν  διορθοϋντες  διορθώσητε  5 
τάς  οδούς  υμών  και  τά  επιτηδεύματα  υμών,  και  ποιούντες  ποιησητε 

κρίσιν  ανά  μέσον  ανδρός  και  ανά  μέσον  του  πΧησίον  αυτού,  6και  6 
προσηΧντον  και  όρφανόν  και  χηραν  μη  καταδυναστεύσητε,  και  αίμα 
άθωον  μη  εκχεητε  εν  τω  τόπω  τούτω,  και  οπίσω  θεών  άΧΧοτρίων  μη 
πορεύησθε  εις  κακόν  ύμιν  7  και  κατοικιώ  υμάς  εν  τω  τόπω  τούτω  εν  η 
■γϊ)  ύ\  έδωκα  τοϊς  πατράσιν  υμών  εξ  αιώνος  και  εως  αιώνος.    8  ει  δε  8 
ύμεϊς  πεποίθατε  επ\  Χόγοις  ψευδεσιν  οθεν  ουκ  ώφεΧηθησεσθε,  9 και  9 

φονεύετε  και  μοιχάσθε  και   κΧεπτετε   και  ομνύετε  επ'  άδίκω,  και 
εθυμιάτε  τη  Βάαλ  και  επορεύεσθε  οπίσω  θεών  άΧΧοτρίων  ων  ουκ  οιδατε 

ιοτοϋ  κακώς  είναι  ύμ'ιν,  και  ήΧθετε  και  εστητε  ενώπιον  εμού  εν  τώ  ίο 
οίκω  ου  επικεκΧηται  τό  όνομά  μου  επ'  αύτω,  και  είπατε  Άπεσχήμεθα 
του  μη  ποιειν  πάντα  τά  βδεΧυγματα  ταύτα.     11  μη  σπηΧαιον  Χηστών  ιι 

ΚΑζ)       26  εξεφνης   (εφνης  Κ·*  ε£.   Χ1·0·3)]  εξαίφνης  Β3^*  (ε|αι  5ΐφ  Γ3.5  νκΐ) 
27  δεδωκα  σε]  δεδωκατε  Κ*  (δεδ.  σε  28  χαλκοί]  ρΐ"  ω*  Κ^3  |  πάντες 
2°]  ρ  γ  και  Α  29  εξελειπεν  (ι°)  Α  |  πυρός]  της  Ύης  Α  |  εξελειπεν  (ι0) 
^ε1)Α  |  μολιμος  Β*  {·βος  Β3ΐ))  |  μοΧ.  εις  καινον  £<  |  πονηριαι      |  ετακησαν 
30  αποδεδοκισμενον  Κ  VII  2  ακούσατε... Ιουδαία]  θ'  Φ  (1)  ο  λόγος  ο 
γενόμενος  προς  Ιερεμιαν  παρα  κυ  λέγων  (2)  σττ;0ι  εν  πνΧη  οίκον  κν  κ  αναγνωθι 
εκει  τον  λογον  τούτον  κ  ερεις  ακούσατε  τδ\  λογον  κυ  πασα  η  Ιουδαία  οι  εισπο- 
ρευομενοι  δια  των  7Γυλώ|  τούτων  προσκυνειν  τω  κω  0™%  |  Ιοί'δεα  Κ  3  τα 
λέγει  Κ*  (τάδε  λ.  Κ0·15)  |  Κύριος]  +  των  δυνάμεων  |  κατοικιώ]  ρΓ  ου  Α 
4  λογού]  ο  ι°  Γ650Γ         |  υ  μας  λέγοντες]  ας  λεγ  Γ650Γ  <3μ  5  οιώ  και 
τα  επιτηδεύματα  υμων  Α  επιτηδ.  ραεηε  Γ650Γ  |  και  2°]  +  ασ'θ'  *'  εαν  <2,η&  | 
κρίσιν]  κρίμα  Α(^)  6  πορενσησθε  Α  |  υμιν]  υμων  Κ*  (-μιν  ̂ °·3- 7  τούτω] 
υμων  ̂ (^  |  γη]       Τ7Ι  ̂   8  δε]  +  και  (,)*  |  ωφελθ.  Κ*  ωφεΧηθ.  Κ0·3 
9  οπι  και  κλέπτετε  £\*  (Ιι&β  Κ0·3)  |  θυμιατε  Α  |  οηΐ  επορενεσθε  Α  |  αλλότριων] 
+  πορενεσθε  Α  10  κακω  Κ*  (-κω$  Νε·3»0·15)  |  οίνε  Κ*  (είναι  Ν0·15)  |  ήλθατε 
ΚΑ  |  εστητε]  +  εν  τω  οικω  Α  |  εμον]  μου  ̂ <Α^  |  οηι  εν  τω  οικω  Α  |  οηΐ  μη  ̂  
|  οπα  τα  βδελυγματα  οπι  τα  ̂ εχ  |  ταύτα]  +  τα  βδελυ"/ματα  ̂ ε·3  πάντα  Α* 
(πηρΓοΒ  Α3?)         11  ληστών]  +  σ'  ·*·  ε*γενετο  (~)*^^ ^38 



ιερεμιας VII  22 

6  οικός  μου   ου   επικεκΧηται  τό  ονομά  μου  έπ'  αντώ  εκεί  ενώπιον  Β 
ΐ2  υμών  ;  και  εγώ  ιδού  εόρακα,  Χεγει  Κύριος.    126τί  επορεύθητε  εις  τον 

τόπον  μου  τον  εν  ΣηΧώ,  ου  κατασκήνωσα  το  ονομά  μου  εκει  έμπροσθεν, 

και  'ίδετε  α  (ποίησα  αύτω  από  προσώπου  κακίας  Χαού  μου  ΙσραηΧ. 
ΐ3  13  και  νυν  άνθ'  ων  εποιησατε  πάντα  τα  έργα  ταύτα,  και  εΧάΧησα  προς 

υμάς  και  ουκ  ηκούσατε  μου,  κα\  εκάΧεσα  υμάς  και  ουκ  άπεκρίθητε- 

14  Ι4και  ποιήσω  τω  οικω  ω  επικεκΧηται  το  ονομά  μου  επ'  αυτω,  εφ'  ώ 
ύμεις   πεποίθατε  67τ'   αυτω,   κα\  τω   τόπω   ω  έδωκα  υμιν  καϊ  τοϊς 

15  πατράσιν  υμών,  καθώς   εποίησα  ττ}   ΣηΧώ.     15 και  απορρίψω  υμάς 
από   προσώπου  μου,  καθώς  άπεριψα  τούς  άδεΧφούς  υμών,  πάν  τό 

ι6  σπέρμα  Έφράιμ.  16  Και  σύ  μη  προσεύχου  περί  του  Χαού  τούτου, 
και  μη  άζίου  του  εΧεηθήναι  αυτούς,  και  μη  εϋχου  και  μη  προσέΧθτ}ς 

17  μοι  περι  αυτών,  οτι  ουκ  εισακουσομαι.     1?η  ούχ  οράς  τι  αυτοί  ποιουσιν 
ι8  εν  ταΐς  πόΧεσιν  Ιούδα  και  εν  ταϊς  όδοΊς  ΙερουσαΧημ  ;  18 οι  υιο\  αυτών 

συΧΧεγουσιν  ξύΧα,  και  οι  πατέρες  αυτών  καίουσι  πυρ,  και  α'ι  γυναίκες 
αυτών  τρίβουσιν  σταις,  του  ποιησαι  χαυώνας  τη  στρατιά  του  ουρανού, 

19  και  εσπεισαν  σπονδάς  θεοίς  άΧΧοτρίοις  Ινα  παροργίσωσίν  με.     19 μη 
εμε  αυτοί  παροργίζουσιν  ;  Χεγει  Κύριος,  ούχι  εαυτούς,  οπως  καται- 

2ο  σχυνθη  τα   πρόσωπα  αυτών ;    20διά  τούτο  τάδε  Χεγει  Κύριος  Ίδού 
όργη    και   θυμός  μου  χεϊται   επι  τον   τόπον  τούτον   και  επ\  τούς 
ανθρώπους  και  επι  τα  κτήνη  καϊ  επι  πάν  ξύΧον  τού  αγρού  αύτών 

και    επ\    τα    γενηματα    της    γης,   και   καυθησεται   και  ού  σβεσθη- 
2ΐ  σεται.  2ΙΤάδβ  Χεγει  Κύριος  Τα  όΧοκαυτώματα  ύμών  συναγάγετε 
22  μετά  τών  θυσιών  υμών  και  φάγετε  κρεα.    22  οτι  ούκ  εΧάΧησα  προς 

11  αυτών  Ν*  (-τω  Ν»)  |  ιδου  (ειδ.  Ν*  ιδ.  Ν0  *5)  εγω  ΚΑζ)  \  εωρακα  Β^ΝΑ  ΝΑ(} 
12  οιώ  οτι  Α  |  πορευθητε  Κ?Α(^)  |  Σηλωμ  ̂ ^^·^Α^  |  βκβι]  ρΓ  επ  αυτω       |  βι- 
δέτε  Κ0·1·  13  ταυτα]  +  α'σ'θ'       φησϊ\  κΐ  ̂ πι&  |  υμα$  ι°]+      ορθριζώ]  κ 
λαλω|  (^"^  |  ηκονσατε]  εισακούσατε  Χ  14  και  ι°]  τοινυν  καγω  Α^  |  οικω 
ω]  οικω  ου     τοπω  τούτω  ω  Α  οικω  τούτω  ου       |  έδωκα]  ελαλησα  Α  |  Σηλωμ 
ς>  15  αποριψω  ΝΑ  |  απέρριψα  Β1ί(νί(1>Α(2  |  υμων]  ημών  Α  \  παν] 

απαν  Ν0·3  (Γβροδ  παν  \\ζλ>)  \  Εφρεμ  Ν  16  περι  ι°]  υπερ  Α  |  οηη  και  μη 
ευχου.,.περι  αυτών  Α  |  αυτών]  των  Ν*  (αυτ.  Ν0·3)  |οι>χΒ*  ουκ  Β53ΐ1ειη  |  εισα- 
κουσ.]  +  σου  Ν0·3  (ίΐϊΐρΐΌΐ)  Ν0·13)  17  οπι  εν  ταυ  πολεσιν  Ιούδα  και  Α  | 
Ιερουσαλήμ]  Ιηλ  Ν*  (ΐτ?λμ  Νς·3)  18  σι>λλβ£οι/<χϊΊ  Κ*  (συλλεγ.  \  πυρ] 
ρι*  ■*·  το  |  τριβουσι  ΚΑ3(^)  |  σι  σταις  του  ποιη  δυρ  Γ3.δ  Α3  |  ιτται?]  στεας 
Νε·3  |  στρατεια  Α(±*  \  εσττεισαν]  σπισαι  Α  \  παροργισωσι  ̂   19  αυ- 
τοι]  +  σπα\τοι  ϊ<*  {σ  τα»  ϊ<?  πάτοι  ΐιτιρτοί)  ̂ °·3)  |  παροργιουσιν  Ν*  {-γιζονσιν 
Κς·3)  |  ουχί]  ουχ  Α  \  καταισχυνθη  τα  πρόσωπα]  θη  τα  π  δαρ  Γ0.5  Β1  ηί<;'  Ρ°ιίυ5 315 
20  χειται]  εκχειται  Α  \  βίδ  50Γ  και  επι  παν  ξυλον  του  αγρού        \  οιη  αυτών 

I  οπι  επι  5°  ̂ *  (δΐΐρβΓδΟΓ  ̂ 1(ν"1).ε·;ι)  |  τα  γενηματα]  ρν  πάντα  Α(^)  ;  τη$ 
γηϊ]  αυτής  Α  \  καυθησεται]  εκκαυθησεται  \  οηι  ου  Β*  (Ηαΐί  Β3ί))  \  σβεσθη- 
σεται  (σβεθ.  Β*  σβεσθ.  Βα1,)]  +  και  ουκ  εσται  ο  σβεσων  Α  22  οτι]  και  Α 

^39 
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Ε  τούς  πατέρας  υμών  και  ούκ  ένετειλάμην  αύτοϊς  έν  ημέρα  $  άνηγαγον 

αυτούς  εκ  γης  Αίγΰπτου  π€ρ\  ολοκαυτωμάτων  και  θυσίας·  23  αλλ'  η  το  23 
ρημα  τοΰτο  ένετειλάμην  αύτοϊς  λέγων  Ακούσατε  της  φωνής  μου,  και 
εσομαι  ύμϊν  εις  θεόν  και  ύμεϊς  εσεσθέ  μοι  είς  Χαόν,  κα\  πορεύεσθε 
έν  πάσαις  ταϊς  όδοϊς  μου  αίς  αν  έντείλωμαι  υμιν,  όπως  αν  εύ  τ)  ύμϊν. 

24και  ουκ  ήκουσάν  μου  και  ου  π  ροσέσχεν  το  ους  αυτών,  αλλ'  έπορεν-  ·ζ\ 
θησαν  τοις   ένθυμημασιν  της   καρδίας  αυτών  της  κακής,  και  έγενη- 

θησαν  είς  τα  όπισθεν  και  ουκ  είς  τα  έμπροσθεν,  25  αφ'  ης  ημέρας  25 
έζηλθοσαν  οι  πατέρες  αυτών  εκ  γης  Αιγύπτου  και  εως  της  ημέρας 
ταύτης,     και  έξαπέστειΧα  προς  υμάς  πάντας  τούς  δούλους  μου  τους 

προφητας,  ημέρας  και  όρθρου·  και  απέστειλα,  26 και  ουκ  ηκουσάν  μον  26 
και  ού  προσέσχεν  το  ους  αυτών,  και  εσκΧηρυναν  τον  τράχηλον  αυτών 

υπέρ  τούς   πατέρας  αύτών.     28  και  ερείς  αύτοΤ,ς  τον   λόγοι/  τούτον  28 
Τούτο  το  έθνος  6  ουκ  ήκουσεν  της  φωνής  Κυρίου  ούδέ  έδέξατο  παι- 
δείαν   έζέΧιπεν   η   πίστις  εκ   στόματος  αύτών.  29Κεϊρε  την  29 
κεφαΧην  σου   και   άπόριπτε,  και   άνάΧαβε  έπ\  χειλέων  θρηνον,  δτι 
άπεδοκίμασεν  Κύριος  και  άπώσατο  την  γενεάν  την  ποιούσαν  ταύτα. 

3°6τι  εποίησαν  οΐ  νιοι  Ιούδα  το  πονηρον  εναντίον  εμού,  Χέγει  Κύριος·  30 
έταζαν  τά  βδελύγματα  αύτών  έν  τω  ο'ίκω  ού  επικέ κΧηται  το  ονομά  μον 
67τ'  αυτόν,   τού   μιάναι    αύτόν    31  και    ωκοδόμησαν   τον   βωμόν   τού  31 
Ύάφεθ,  ος  εστίν  έν  φαράγγι  ν'ιού  'Έ,ννόμ,  τού  κατακαίειν  τούς  υιούς 
αύτών  και  τάί  θνγατέρας  αύτών  έν  πνρί,  6  ούκ  ένετειΧάμην  αύτοίς 

και  ού  διενοηθην  έν  τη  καρδία  μον.    32 δια  τούτο  ιδού  ημέραι  έρχονται,  32 
Χέγει  Κνριος,  και  ούκ  έρούσιν  ετι  Βωμός  τού  Ύάφεθ  και  φάραγξ  νίού 

'Έννόμ,  αλλ'  Ή  φάραγξ  τών  άνηρημένων  και  θάψονσιν  έν  τω  Ύάφεθ 

ΝΑ(2  22  ανετιλαμην  Κ*  (ενετ.  \\οΛ>)  \  ήμερα  η]  η  ήμερα  |  Εγυπτου  Ν*  (Αιγ. 
Κ^13)  |  ολοκαυτωμάτων]  ρΓ  ασ'  Φ  λόγοι»  (^"^  |  θυσιών  Α(^  23  μου]  κυ  | 
υμιν  ι°]  υμων  Α  |  οπι  πασαις  Χ  |  οιώ  οπως  αν  ευ  η  υμιν  Κ*  (ηαο  Νε·3)  |  η  υμιν] 
ημιν  Α  24  ηκουσαν]  εισηκονσαν  Α(^  |  και  ου]  ουδε  0.  |  προσεσχεν  (προσ\εσχ. 
Β*  προ\σεσχ.  Β?  προσε\χεν  [$ίο]  Χ*  προσε\σχ.  Κ1  προσεσ\χ.  Κε·α)]  προσεσχον 
Α  |  αλλ]  αλλα  |  τοις  ένθυμημασιν]  εν  τ.  ενθ.  Κ  εν  τοις  επιθ.  Α  |  των  καρδίων 
Κ*  (της  καρδίας  Νε·3)  25  Εγυττου  (δΐο)  Κ*  {Αιγυτττ.      Ά  νε1ίοη  3η1ε;ι)  |  οιη 
και  4°  Α  26  ηκουσαν]  εισηκουσαν  Α  6ί  (δΐΐΐ)  ·*)  (^"^  |  και  ου]  ουδε  φη£  | 
προσεσχον  Κ  |  το  ους]  τα  ωτα  (^)ιη8  |  εσκληρννα  (-ναν  ̂ ι<νι<ΐ),ο.3)  28  τού- 

τον] +  ·*α'  κ  ου  μη  ακουσωσι  σου  κ  καλέσεις  αυτούς  κ  ου  μη  αποκριθωσι  σοι  κ 
ερεις  προς  αυτούς  <^)Π1£  |  Κυρίου]  +  του  θϋ  αυτών  |  εξελειπεν  Ν^Α  (ν  δΐιρ 
ταδ  Α3)  |  πιστις]  +  *·  α'θ'  κ  εξηρται  0™%  |  στόματος]  ρΓ  του  (δαρμοί-)  (33 
29  κειραι  Κ^Α  \  απορρίπτε  Β^^'Α  (-πται)  |  απεδοκιμασεν]  +  αντους  Κ  |  οηι 
Κνριος  Α  |  απωσατο]  +  ϊΓς  Α  \  ποιούσαν]  ποιησασαν  30  τα  πονηρά  ΚΑ  [ 
εναντίον]  ενώπιον  Α(<)  |  εμου]  μου  31  ος]  ο  (^*  |  και  ου]  ονδε  Α       32  Ύαφετ 
Κ  (οΐδ)  |  οιη  υιου  Εννομ  αλλ  η  φαραγξ  Κ*  (ΗαΙο  Κε·3)  |  Ταφεθ  2°]  ρΓ  ταφω  Α 
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33  δίά  το  μη  ύπάρχειν  τόπον,  33 και  έσονται  οι  νεκροί  τον  λαού  τούτου  Β 
εις  βρώσιν  τοϊς  πετεινοΊς  του  ουρανοί  και  τοις  θηρίοις  της  γης,  και 

34  ούκ  %σται  6  άποσοβών.  34 και  καταλύσω  εκ  πόλεως  Ιούδα  και  εκ 
διόδων  Ιερουσαλήμ,  φωνήν  εύφραινομενων  και  φωνήν  χαιρόντων, 

φωνήν  νυμφ'ιου  και  φωνήν  νύμφης,  οτι  εις  ερήμωσιν  εσται  πάσα 
ή  γη. 

II  ι  1  Έν  τω  καιρώ  εκείνω,  λέγει  Κύριος,  εξοίσουσιν  τα.  οστά  των 
βασιλέων  Ίουδα  και  τα  οστά  τών  αρχόντων  αυτού  και  τα  οστά  των 
ιερέων  και  τά   οστά   προφητών  και  τά  οστά  τών  κατοικούντων  εν 

2  Ιερουσαλήμ  εκ  τών  τάφων  αυτών,  2  και  ψύξουσιν  αυτά  προς  τον 
ηλιον  και  την  σελήνην  και  προς  πάντας  τους  αστέρας  και  προς  πάσαν 
τήν  στρατιάν  του  ουρανού,  α  ήγάπησαν  και  οί?  εδούλευσαν  και  ών 

επορεύθησαν  οπίσω  αυτών  κα\  ών  άντε'ιχοντο  και  οίς  προσεκύνησαν 
αύτοίς·  ου  κοπήσονται  και  ου  ταφήσονται,  και  έσονται  εις  παράδειγμα 

3  επ\  προσώπου  της  γης,  3οτι  εΐλοντο  τον  θάνατον  η  τήν  ζωην^  και 
πάσιν  τοϊς  καταλοίποις  τοις  καταλειφθεισιν  άπο  της  γενεάς  εκείνης,  εν 

4  παντι  τόπω  ου  εάν  εξώσω  αυτούς  εκεϊ.  4"θτι  τάδε  λέγει  Κύριος 
5  Μή  ό  π'ιπτων  ούκ  άνίσταται ;  ή  ό  άποστρεφων  ούκ  αναστρέφει ;  5  δια 
τι  άπεστρεψεν  ό  λαός  μου  ούτος  άποστροφήν  αναιδή,  και  κατεκρατή- 
θησαν  εν  τη  προαιρίσει  αύτών  και  ούκ  ηθέλησαν  τού  επιστρεψαι ; 

6  6ενωτίσασθε  δή  και  ακούσατε·  ούχ  ούτως  λαλήσουσιν  Ούκ  εστίν 
άνθρωπος  μετανοών  άπο  της  κακίας  αυτού,  λέγων  Τι  εποίησα ; 
διελιπεν  ό  τρέχων  άπο  τού  δρόμου  αύτού  ώς  Ίππος  κάθιδρος  εν 

7  χρεμετισμω  αύτού.  7 και  ή  άσιδά  εν  τω  ούρανω  εγνω  τον  καιρόν 
αύτής'    τρύγων    και   χελιδών    άγρού,   στρουθία    εφύλαξαν  καιρούς 

32  δια]  παρα  Ν0·3         33  βρώσιν]  καταβρωμα  πασϊ\  Α         34  καταλυσων  Μ 
Κ03  (-σω  &Νς  ΐ))  |  πόλεων       |  ευφρενομενην  Ν*  (-νων  Ν0·3»0,0  ευφραιν.  Κ0·6)  | 
ερημον  ς\  VIII  1  εξοισουσιν]  εξιουσιν  Ν*  (εξοισ.      (νί<ΐ).  ο.»^  |  αυτοι;] 
αυτωί  (^)  |  προφητών]  των  προφ.  Ν  των  προφ.  αυτών  Α(^)  |  οπι  εν  ΝΑ(^) 
2  την  σεληνην]  ρΓ  προς  |  στρατειαν  Α(^*  |  ου  2°]  οι  Β  |  και  ου]  ουδε  ζ)  |  οιη 
και  έσονται  (,)  |  πρόσωπον  Ν  |  γης]  +  έσονται  3  ειλαντο  ΝΑ  |  τ;]  ρΓ  μάλ- 

λον Α  |  πασι  0>  |  γενεάς]  +  α'σ'  *  της  πονηρας  0_  |  ου  εαν]  ω  ς\*  ου  αν  Ν0·3(2 
ω  εαν  Α  |  αυτούς  εκει  χα  ρ  γο.5  Β3*5  +α'  *  κ  αιρεθησεται  θάνατος  υπερ  της  ζωής 
λέγει  κς  των  δυναμεώ\  (4)  και  ερεις  προς  αυτούς  (,)"'£  4  ο  άποστρεφων]  οπι 
ο      |  αναστρέφει]  επιστρέφει  Ν(,)*  (αναστρ.  (^"Ηίνκΐ)  επιστρέψει  Α  5  δια 
τι]  διότι  ΝΑ*  (δια  τι  Α3)  |  οιη  μου  Α(^  |  ούτος]  οπι  Ν  +  *  κ  Ιλημ  0™%  |  ανεδην 
Ν*  αναιδην  Ν0·13  |  οιη  εν  Α^  |  οηι  και  2°  Ν*  (ηη.0  Νς·3)  |  του  επιστρεφαι 
(φ  8ΐαρ  γο.5  Α·'ι?)]  ογπ  του  Α  6  λαλήσουσιν]  λαλονσιν  Α  |  διελειπεν  Ν0·5 
Α(,)*  |  απο  του  δρόμου]  απ  ου  δρ.  Ν*  (απο  του  δρ.  Νε  <:)  εκ  του  δρ.  Ν^Αί^)  | 
καθιδρο\ς  εν  Ν*  κάθιδρος]  εν  Ν1·"·3  7  η  ασιδα]  α'  ο  ερωδιός  Γ,)"1^  |  και 
χελιδων  07000  στρουθια]  ζΛηοί  ου  κ'  π'  εβρ'  ΒΗϋι"«  |  στουθια  0* 
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Β  εισόδων  εαυτών  ό  δε  λαόί  μου  ουκ  εγνω  τα  κρίματα  Κυρίου.     *πώς  8 
ερειτε  οτι  Σοφοί  εσμεν  ημείς,  και  νόμος  Κυρίου  ε'στ\ν  μεθ'  ημών-; 
εις   μάτην  εγενήθη    σχοϊνος    ψευδής  γραμματεΰσιν.     9ησχύνθησαν  9 
σοφοί  και  επτοήθησαν  κάϊ  εάλωσαν,  δτι  τον  νάμον  Κυρίου  άπεδοκί- 
μασαν  σοφία  τις  εστίν  εν  αυτοις ;   10  δια  τοΰτο  δώσω  τάς  γυναίκας  ίο 
αυτών  ετεροις,  και  τούς  αγρούς  αυτών  τοις  κληρονόμοις,  13 και  συνά-  13 
ζουσιν  τα.  γενήματα  αυτών,  λέγει  Κύριος'  ούκ   εστίν  σταφυλή  εν 

ταις  άμπελοις,  κα\  ουκ  εστίν  συκα  εν  ταΐς  συκα'ις,  και  τα  φύλλα 
κατερρύηκεν.     Μεπ\  τί  ημείς  καθημεθα ;  συνάχθητε  κα\  είσελθωμεν  14 
ίΐί  τάς  πόλεις  τάς  όχυράς  και  άποριφώμεν,  οτι  ό  θεος  άπεριψεν 
ημάς  και  επότισεν  ημάς  υδωρ  χολής,  οτι  ημάρτομεν  εναντίον  αύτοΰ. 

1ζσυνήχθημεν  εις  ειρήνην,  και  ουκ  ην  αγαθά;  εις  καιρόν  ιάσεως,  καϊ  15 
ιδού  σπουδή.     16  ε  κ  Αάν  άκουσόμεθα  φωνήν  όξύτητος  ίππων  αυτοΰ,  ι6 
απο  φωνής  χρεμετισμοΰ  ιππασίας  Ίππων  αυτοΰ  εσείσθη  πάσα  ή 

γή'  και  ήξει  και  καταφάγεται  την  γήν  κα\  τ6  πλήρωμα  αυτής,  πόλιν 
και  τους   κατοικοΰντας    εν   αυτή.      17 διότι   ιδού   εγώ   εζαποστέλλω  ιγ 
εις  υμάς  οφεις  θανατοΰντας,  οις  ουκ  εστίν  επάσαι,   και  δήξονται 

νμάς.  ι8>  Ανίατα    μετ    οδύνης    καρδίας    υμών    άπορουμενης.  ιδ 
19ίδού  φωνή   κραυγής  θυγατρος  λαοΰ  μου  άπο,  γης  μακρόθεν  μη  19 
Κύριος  ούκ  εστίν  εν  Σειών  ;  ή  βασιλεύς  ούκ  εστίν  εκεί ;  δια.  τί  παρώρ- 

γισάν  με  εν  τοις  γλυπτοΐς  αύτών  και  εν  ματαίοις  άλλοτρίοις;  ̂ διήλθεν  σο 
θέρος,  παρήλθεν  αμητος,  και  ήμεις  ού  διεσώθημεν.    21επι  συντρίμματι  2ΐ 
θυγατρός  λαοΰ  μου  εσκοτώθην  απορία  κατίσχυσαν  με  ώδινες  ώς 

7  εισόδου  ΜΑ  |  εαυτών]  αυτών  ΜΑ(^  8  μεθ  ημών  εστίν  Α(^)  |  ευ  μάτην] 
ρΓ  ¥  δια  τούτο  (^"'ε  9  οπι  και  ι°  |  οπι  και  εάλωσαν  Μ*  (\ΐ3.\)  Μς·Ε)  |  νο· 
μον~]  λογον  ΚΑ(^  10  ετεροιι]  εταίρου  Α  |  κληρονόμοι]  +  *  οτι  απο  μικρού] αυτών  κ  εως  μεγάλου  αυτώ\  πας  τις  πλεονεκτεί  πλεονεξιαν  απο  προφήτου  εως 
ιερέως  πας  τις  ποιεί  άδικα  (11)  κ  ιασαντο  το  σϋ\τριμμα  της  θυγατρος  του  λαου 
μου  επ  ατιμία  λέγοντες  ειρήνη  ειρήνη  κ  ουκ  εστίν  ειρήνη  (12)  κατησχυνθησαν  οτι 
βδελυγμα  εποίησαν  κ  γε  αισχύνη  ουκ  ησχυνθησαν  κ  γε  εντραπηναι  ουκ  έγνωσαν 
δια  τούτο  πεσουνται  συν  τοις  πιπτουσιν  εν  καιρώ  επισκοπής  αυτών  ασθενησουσιν 
ειπεν  κς  (^πιε  13  εστίν  ι°]  εσιν  Β*  (Γ&511Γ3.)  (δΐιρβΓβΟΓ  τ  Β3*5)  |  σταφυ- 

λής Κ*  13 — 14  και  τα  φύλλα... καθημε[θα]]  αάηοΐ  ου  κ'  π'  εβρ'  Β3  (ηοη 
ίηδΐ;  Β5)  13  κατερρύηκεν]  +  α'θ'      κ  έδωκα  αυτοις  κ  παρηλθεν  αυτοις  0™ζ 
14  αποριφωμεν  (απορρ.  Β*3^)  Α(^)]  +  εκει  ̂   |  απεριψεν  (απερρ.  Β^Αί^)]  απέρ- 

ριψαν Με  Ε  |  εναντίον]  ενώπιον  15  ευ  2°]  ρΓ  και  Μ  16  ακουσομαι 
Α  |  εσεισθη]  +  απ  αυτού  Α  \  την  γην]  οτα  την  17  ΐηοερ  εξαποστελλε 
Κ*  (-λλω  ΜΜνϊΦ)  |  615]  €ψ  ̂ Α  |  0015  Α  |  εστιν]  +  α'  Φ  αυτοις  <2ιη£  |  εττασαι] 
επιλησαι  Α*  επιλαλησαι  (λα  δυρ6Γ50Γ  Α1)  |  υμας  2°]  +  α'σ'  θ'  φησϊ\  κς  <3Π1£ 
19  κραυγής]  ρ  γ  σ'  %·  |  Σιων  Β^ΜΑ  (Σιω)  |  βασιλεύς]  ιατρός  ζ)*  (βασ. 
^Π1&)  |  δια  τι]  διότι  Ν0·3- ε1>Α(2  21  κατίσχυσαν  με]  κατισχυσα\μεν  Ν* 
κατίσχυσαν  μου  Μ03  (κατ.  με  Μ0·0)  |  ωδινες  ως  τικτουσης  5\ι\>  τ 
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22  τικτούσης.    22 μή   ρητίνη  ούκ  εστίν  εν  Γαλαάδ,  η  Ιατρός  ούκ  ίστιν  Β 
εκεί ;  διά  τί  ούκ  άνέβη  'ίασις  θυγατρός  λαού  μου ; 

ι        1Τίς  δώσει  κεφαλή  μου  ύδωρ  και  όφθαΧμοϊς  μου  πηγήν  δακρύων, 
κα\  κΧαύσομαι  τον  Χαόν  μου  τούτον  ημέρας  και  νυκτός,  τους  τετραυ~ 

2  ματισ  μένους  θυγατρός  λαού  μου ;  2 τις  δωη  μοι  εν  τή  ερήμω  σταθμον 
εσχατον,  και  καταλείψω  τον  Χαόν  μου  κα\  άπελεύσομαι  απ*  αυτών  ; 

3  οτι  πάντες  μοιχώνται,  σύνοδος  άθετουντων,  3  και  ενετειναν  την 

γλώσσαν  αυτών  ως  τόζον  ψεύδος  καϊ  ου  π'ιστις  ενίσχυσεν  επι 
της  γης,  οτι  εκ  κακών  εις  κακά  εξήλθοσαν,  καϊ  εμε  ουκ  έγνωσαν. 

4  4  έκαστος  άπο  τού  πΧησίον  αυτού  φυλάξασθε,  και  επ'  άδεΧφοϊς  αυτών 
μη   πεποίθατε,  οτι   πάς  αδελφός   πτερνη   πτερνιεΐ,  κα\   πάς  φίλος 

5  δολια>$·  πορεύσεται.  5εκαστος  κατά  τού  φίΧου  αυτού  καταπαύεται, 
άλήθειαν  ού  μη  λαλήσωσιν  μεμάθηκεν  ή  γΧώσσα  αυτών  ΧαΧεΙν  ψευδή, 

6  ήδίκησαν  καϊ  ού  διεΧιπον  τού  επιστρεψαι.  6τόκος  επ\  τόκω,  και 
η  δόλος  επ\  δόλω-  ουκ  ηθελον  είδεναι  με.  7  Αιά  τούτο  τάδε  λέγει 
Κύριος  Ιδού  εγώ  πυρώσω  αυτούς  κα\  δοκιμώ  αυτούς,  οτι  ποιήσω  άπο 

8  προσώπου  πονηρίας  θυγατρός  λαού  μου.  ζβοΧις  τιτρώσκουσα  ή 
γΧώσσα  αυτών,  δόΧια  τά  ρήματα  τού  στόματος  αυτών  τώ  πΧησίον 

9  αυτού  ΧαΧει  ειρηνικά  και  εν  εαυτω  εχει  την  εχθραν.  9  μή  επ\  τούτοις 
ουκ  επισκεψομαι,  Χεγει  Κύριος,  ή  εν  Χαω  τω  τοιούτω  ουκ  εκδικήσει 

ιο  ή  ψνχή  μου;  ϊ0'Ε7γι  τά  ορη  Χάβετε  κοπετόν,  και  επ\  τάς 
τρίβους  της  ερήμου  θρήνον,  οτι  εζελιπον  παρά  το  μή  είναι  άνθρώπους' 
ουκ  ήκουσαν  φωνήν  υπάρξεως  άπο  πετεινών  τού  ουρανού  κα\  εως 

ιι  κτηνών  επέστησαν,  ωχοντο.  11  και  δώσω  την  Ιερουσαλήμ  εις 
μετοικίαν  και  είς   κατοικητήριον  δρακόντων,  και  τάς  πόΧεις  Ιούδα 

ΐ2  εϊς  άφανισμόν  θήσομαι  παρά  το  μή  κατοικεισθαι.  12τίς  ό  άνθρωπος 
ό  συνετός,  και  συνετω  τούτο-   καϊ  «§  Χόγος  στόματος  Κυρίου  προς 

22  ριτινη  Α  IX  1  κεφαλήν  0*  |  τον  λαον  μου  δαβ  τ  |  τους  τετρανμ.]  &Α<^ 
και  τετρανμ.  Α  2  δωη]  δώσει  |  σταθμον]  α'  κατάλυμα  σ'  ανλισμον  | τον  λαον  μου]  +  τούτον  Κ  3  τοζος  Α  |  εγνωσαν]  +  φησιν  κ$  ̂   4  αυτού] 
+  εξηλθοσαν  Α  |  φυλαξεσθαι  Κ  |  αντων]  εαυτών  Α  5  οπι  κατα  8,  |  αυτού] 
εαυτού  Α  \  καταπαύεται]  καταπέσετε  ̂ *  -παίζεται  -παίζεται  ̂ ε·ε  κατα- 
φευξεται  Α*  (καταπεξ.  Α?)  |  αληθιαν  Κ  |  λαλησουσιν  ̂ Α  |  διελειπον  Κα,1)Α 
6  οπι  και  |  δολοϊ]  λ  εχ  δ  ίβο  νϊά  Κ*  |  ηθελον]  ηθέλησαν  |  με]  +  φησιν 
κ $  ̂   7  Κυριος]  +  των  δυνάμεων  |  πυρω\ρ  ϊηοερ  Κ*  (πυρω\σω  ̂ 1(νιά))  | 
δοκιμάσω  Καα  |  πονηριαϊ]  της  Κ  8  7^ωσσα]  κάρδια  Α  |  εαυτω]  αυτω  ̂ * 
(εαυτ.  Κ°·€)  9  οπι  μη  Κ*  (ΗςΛ  Ν0-3)  |  τω  τοιουτω]  οπι  τω  Α(^  10  εξε- 
λειπον  ςΚ°·ύ  Α(^Άνιά  |  άνθρωπου*]  +  α'θ'  ·χ·  παραπορευομενους  ^Π1ε  |  κτηνών]  ρτ 
των  Α  11  κατοικητηρια  Α  |  πολύ  Κ*  (-λ«5  ΚεΛ))  12  οπι  ο  ϋίδ  Α  | 
συνετό*  (-τω*  Α*)]  σοφοί  (<)  |  συνετω]  συνετιω  ̂ ς  :1  (ροδίεα  πΐΓδ  -τω)  συνιειτε 
Α  |  οπι  ω  Κ*  (ηα5  Κε·ε)  Α  |  λογο$]  ρχ  ο  Ν*Ας>* 
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ιχ  13 Ιερεμίας 

Β  αυτόν,  άναγγειλάτω  ύμΊν  ένεκεν  τίνος  άπώλετο  ή  γή·  άνήφθη  ως 
έρημος  παρά  το  μή  διοδεύεσθαι  αυτήν.  13 Και  εΐπεν  Κύριος  13 
προς  με  Διά  το  ενκαταλιπεΐν  αυτούς  τον  νόμον  μου  ον  έδωκα  προ 

προσώπου  αυτών,  και  ουκ  ηκουσαν  της  φωνής  μου,  14 αλλ*  επορεύ-  14 
θησαν  οπίσω  τών  αρεστών  της  καρδίας  αυτών  της  κακής  και  οπίσω 

τών  ειδώλων  ά  εδίδαξαν  αυτούς  οι  πατέρες  αυτών.    15 δια.  τούτο  τάδε  τζ 
λέγει  Κύριος  6  θεός  Ισραήλ  Ίδου  εγώ  ψωμιώ  αυτούς  άνάγκας,  και 

ποτιώ  αυτούς  ΰδωρ  χολής,  16  και  διασκορπιώ  αυτούς  εν  τοις  εθνεσιν  ι6 
εις  ους   ουκ   εγίνωσκον  αύτοι  και  οι  πατέρες  αυτών,  και  επαπο- 

στελώ  ίττ'  αυτούς  την  μάχαιραν  εως  του    εξαναλώσαι   αυτούς  εν 
αυτή.  17Τάδε   λέγει    Κύριος    Καλέσατε  τάς  θρηνούσας  και  \η 
ελθετωσαν,  και  προς  τάς  σοφάς  αποστείλατε  και  φθεγξάσθωσαν 

18  και  λαβίτωσαν  βφ'  υμάς  θρήνον,  και  καταγαγετωσαν  οι  οφθαλμοί  ι8 
υμών  δάκρυα,  και  τά  βλέφαρα  υμών  ρείτω  ϋδωρ,  19οτι  φωνή  οικτρού  19 
ήκούσθη   εν  Σειών  Ιίώς  εταλαιπωρήσαμεν,  κατησχύνθημεν  σφόδρα, 
οτι  ενκατελίπομεν  τήν  γήν  και   άπερίψαμεν  τά  σκηνώματα  ήμών. 

20 ακούσατε  δη,  γυναίκες,  λόγον  θεού,  και  δεξάσθω  τά  ωτα  υμών  2ο 
λόγους  στόματος  αυτού,  και  διδάξατε  τάς   θυγατέρας  υμών  οίκτον, 

και  γυνή  τήν  πλησίον  αυτής  θρήνον.    21 οτι  άνεβη  θάνατος  διά  τών  2ΐ 
θυρίδων  υμών,  είσήλθεν  εις  τήν  γήν  υμών  τού  εκτρίψαι  νήπια  έξωθεν 

και   νεανίσκους  από  τών  πλατειών.     22  και  έσονται  οι  νεκροί  τών  22 
ανθρώπων  είς  παράδειγμα  επϊ  προσώπου  τού  πεδίου  τής  γης  υμών, 

ως  χόρτος  οπίσω  θερίζοντος,  και  ουκ  εσται  6  συνάγων.  23Τάδε  23 
λέγει  Κύριος  Μή  καυχάσθω  ό  σοφός  εν  τή  σοφία  αυτού,  και  μή 
καυχάσθω  6  ισχυρός  εν  τή  Ισχύι  αύτού,  και  μή  καυχάσθω  ό  πλούσιος 

ΧΑζ)  12  υμιν]  ημιν  Α(^  |  τίνος  ένεκεν  Α(^  |  οιη  αντην  Α2  13  οίδ  501*  και 
ειπεν  Α*νίά  (Γαδ  ί°  Α?)  |  εγκαταλιττειν  Β&1:}Α^  ενκαταλειττειν  Κ0·5  |  μου  2°] 
+       κ  επορενθησαν  εν  αντω  0™%  14  αλλ]      και  (δΐιρεΓδΟΓ)  ζ)Μ  |  αρε- 

στών] εραστών  Α  15  Κύριος]  +  των  δυνάμεων  |  ψωμιζω  Α(^  |  αυτούς  ι°] 
ρΓ  υμας  Α  +  α'σ'θ'      τον  λαον  τούτον         |  ποτίζω  (^)  16  διασκοττιω  Κ* 
(-σκορπ.  |  επαποστελω]  αποστιλω        (επαττοστελω  &ς·3)  αττοστελω 
^ο.ο  Ι  του  εξαναλωσαι]  ου  εξαναλωσω  ίί<^  17  Κυριος]  +  Φ  των  δυνάμεων 
0™ζ  |  καλέσατε]  ρΓ  *  συνετέ  (^δ  |  ελθατωσαν  ΚΑ  \  φθεγξασθωσαν  (φθεξ. 
Κ*  φθεγξ.  &■*)]  φθεγξασθω  δυρ  Γαδ  Β1  (ΓθΓί) α1}  18  και  ι°]  ρι·  α'θ'  *  και 
ταχυνατωσά\         |  τα  βλέφαρα]  οιη  τα  19  οίκτου  #ολ#™«ά(±  |  νίω„ 
Β^ΚΑί^  |  εγκατελιττομεν  Β313^)*13  ενκατελειπομεν  Ν0·5  εγκατελειπ.  Α^1  | 
αττερριψαμεν  ΒΕ?ι>  ΝΑ<3  20  θεου]  κΰ  Α  |  οικτρον  Κ*  {-τον  Ν0·3)  Α  |  αυτής] 
εαυτής  Α  21  οπι  δια  τ.  θυρ.  υμων  εισηλθεν  Α  \  εισηλθεν]  ρι*  και  ̂   |  υμων 
2°]  +  και  ηλθεν  δια  των  θυψιδων  υμων  Α  22  και  ι°]  ρΓ  θ'  θανατω  ταδε 
λέγει  κ!  φ™8  |  οπι  εις  (ηαο  (^(«η^))  |  ως  χόρτος]  και  Ν*  (+ως  χόρτος 
Ν0·3)  ρΓ  και  Α  ζ)  |  θεριξοντων  Ν 
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ιερεμιας χ  II 

24  €ν  τώ  πλούτω  αύτού,  24  αλλ '  ή  εν  τούτω  καυχάσθω  6  καυχώμενος,  Β 
σννίειν  και  γινώσκειν  οτι  εγώ  εϊμι  Κύριος  δ  ποιων  έλεος  και  κρίμα 
και  δικαιοσύνην  είτι  της  γης,  οτι  εν  τούτοις  το  θέλημά  μου,  λέγει 

25  Κύριος.     25  ιδού   ήμέραι   έρχονται,   λέγει    Κύριος,    κα\  επισκέπτομαι 
26  έπ\  πάντας  περιτετμημενους  άκροβυστίας  αυτών,  2βέπ'  Α'ίγνπτον 

και  επ\  Ίδουμαίαν  και  έπ\  'Έδώμ,  κάϊ  έπ\  υιούς  Αμμων  και  επι 
υιούς  Μωάβ,  και  έπϊ  πάντα  περικειρόμενον  τά  κατά  πρόσωπον  αυτού, 

τούς  κατοικούντας  εν  ττ\  ερήμω·  οτι  πάντα  τά  εθνη  άπερίτμητα  σαρκι', 
και  πάί  οίκος  Ισραήλ  άπερίτμητοι  καρδίας  αύτών. 

ι       χ' Ακούσατε  τον  λόγον  Κυρίου  ον  ελάλησεν  ε'φ'  υμάς,  οίκος  Ισραήλ. 
2  2τάδε  λέγει  Κύριος  Κατά  τάς  οδούς  των  εθνών  μή  μανθάνετε,  και  άπο 
των   σημείων  του  ούρανού  μή   ψοβεΊσθε,  οτι  φοβούνται  αύτά  τοις 

3  προσώποις  αύτων.    3δτι  τά  νόμιμα  των  εθνών  μάταια·  ξύλον  εστίν 
4  €Κ  του  δρυμού  εκκεκομμενον,  έργον  τεκτονος  και  χώνευμα,  Αάργυρίω 
και  χρυσίω  κε καλλωπισμένα·  εν  σφύραις  και  ήλοις  εστερεωσαν  αύτά' 

5  5θήσουσιν  αύτά  και  ού  κινηθήσονταΐ'  9άργύριον  τορευτόν  εστίν,  ού 
πορεύσονται,  άργύριον  προσβλητον  άπο  θαρσε\ς  ήζει,  χρυσίον  Μωφάζ, 

και  χειρ  χρυσοχόων,  'έργα  τεχνιτών  πάντα·  ύάκινθον  και  πορφυραν 
5  ενδύσουσιν  αύτά·  5αϊρόμενα  άρθήσονται,  οτι  ούκ   επιβησονται.  μη 
φοβηθήτε  αύτά,  οτι  ού  μή   κακοποιήσωσιν,  και  αγαθόν  ούκ  εστίν 

ιι  εν  αύτοίς.  "  Ούτως  έρεπε  αύτοϊς  θεοί  οι  τον  ούρανον  και  τήν 

24  οιη  η  |  σννιειν  κ  γι\νωσκειν  ...ε\εος  και  κρι  ίη  πΐ£  ει  5υρ  Γ3.5  Α3-  |  «Α.(3 
γινώσκειν]  +  με  Κε·3  (ροδίεα  Γ&δ)      |  ο  ποιων]  οπι  ο  25  οπι  ιδου... 
Κύριος  Κ*  (ηαο  Κ0·3)  |  περιτετμηενους  £\*  (-τμημ.  Κ0·3)  πβριτετετμ.  Α 
26  Εγυπτον  Κ*  (Αιγ.  Κ0·13)  |  Ιδουμαιαν  (-μεαν  Κ)]  ρΓ  την  ΚΑ(^  |  υιον$  ι°] 
ρΓ  παντας  τους  Α  |  νιους  2°]  ρΓ  τους  Α  |  πάντα  ι°]  παν  Κ*Α(^)  (πάντα 
^■^Ο1^)  |  περικειρόμενον]  περικειμενον  (~)  (περικειρ.  ̂ Iη&)  |  τα  κατα  προσ.] οπι  τα  Κ  |  απεριτετμητα  Α  |  οίκος]  ρτ  ο  &  \  απεριτμητοι]  απεριτμητος  ΚΑ 
Χ  1  τον  λογον]  οιη  τον  ΚΑ  το  ρημα  ̂   |  οϊ']  ο  ̂   |  ελαλΐ7σ*εϊ>]  +κ!  Α^  |  ε0 
ι/μα$]  εοφμας  Κ*  (εφμας  #}{θΐ*  ̂ 0  υμ,.  Κ0·3)  2  των  ε^ων]  οπι  των  Α  | 
μανθάνετε  (-νατε  Β)]  πορευεσθαι  Α  |  συμβίων]  θηρίων  Κ*  (σημιων  Κ€·3)  |  προσ- 
ωποις]  σωτο  δΐιρ  ΓΟ,δ  Κ1         3  τεκτοίΌϊ]  ρΓ  α'σ'  '*■  χειρω|  (3ιη8:  4  κεκαλ- 
λωπισμενα]  κεκολαμμενα  Κ*  (κεκαλλοπ.  [δϊο]  Ν0·3)  +  εστίν  Κ Α<3  5  οπι  0ί;· 
σουσιν  αυτα  &\Α(^)  |  [κεΐϊ>τ7#??]σΌΐ'ται...α/>077σ'οι'[ται]]  ΡΓ  οοείοδ  Β3  (ηοη  ίηδί  Β5) 
9  ου  πορεύσονται  δαβ  _  (^?  |  προσβλητον]  προβλητον  εστίν  Κ  |  θαρσις  Κ  |  Μω· 
0α$  Κ  |  χειρ  (χερ  Κ*)]  χειρε*  Κ0·3  Α  5  οιη  μη  2°  Α  \  κακοποιησονσιν  ^^Α^  | 
και]  ρΓ  αυτα  ερομενα  Κ*  (ιιηοίδ  ΐηοΐ  Κ1  ερ.  ίπιρι-οΐ)  Κ0·3  ίιεπι  αυτα  Κ°·ε)  |  αυ- 
τοις]  +  θ'  '%■·  (6)  πόθεν  ωσπερ  συ  κε  μέγας  ει  συ  και  μεγα  το  όνομα  σου  εν 
δυνάμει  (7)  τυ  ου  μη  φοβηθησεται  βασιλευ  των  εθνών  οτι  σοι  ανηκεν  οτι  εν 
πασιν  τοις  σοφοις  των  εθνών  και  εν  πασι  τοις  βασίλενσιν  αντων  πόθεν  ωσπερ 
συ  κε  (8)  και  εισαπαξ  εκκαησονται  κ  ασθενησονσι  κάρδια  μάταιων  [ασννετεις 
νοητισθησοντ,  κ  παιδεία  ματαιοτήτων  εν  αυτοις]  ξυλον  εστίν  (9)  αργυρών 
ελατον  εκ  θαρσεις  φερομενον  κ  χρυσιον  εις  Σονφειρ  εργα  τεκτονος  κ  χειρών 
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Χ  12 ιερεμιας 

Β  γήν  ονκ  (ποίησαν  άπολεσθωσαν  από  της  γης  και  νποκάτωθεν  τον 

ονρανον  τούτον.     12Κνριος  ό  ποιησας  την  γην  εν  τη  ισχνι  αντον,  ό  ΐ2 
άνορθώσας  την  οϊκονμενην  εν  τη  σοφία  αντον,  κα\  τη  φρονήσει  αντον 

εζέτείνεν  τον  ονρανον  13  και  πλήθος  νδατος  εν  ονρανώ,  και  άνήγαγεν  13 
νεφελας  ε'ξ  εσχάτον  της  γης-   άστραπάς  εις  νετόν   επο'ιησεν,  και 
εξήγαγεν  φως  εκ  θησαυρών  αντον.     Ηεμωράνθη  πάς  άνθρωπος  από  14 

γνώσεως,  κατησχννθη  πάς  χρνσοχόος  επ\  τοίς  γλνπτο'ις  αντον,  οτι 
ψενδή  εχώνενσεν,  ουκ  εστίν  πνενμα  εν  αντοΊς.    15 μάταια  εστίν  εργα  ι$ 
Ινπεπαιγμενα,  εν  καιρώ  επισκοπής  αντών  άπολοννται.    ι6ούκ  εστίν  ι6 
τοιαύτη  μερ\ς  τώ  Ιακώβ,  οτι  6  πλάσας  τά  πάντα  αντός  κληρονομιά 

αντον,  Κνριος  όνομα  αντω.  17 Σννηγαγεν  έξωθεν  την  νπόστασίν  τγ 
σον,  κατοικονσα  εν  εκλεκτοις.     18 οτι  τάδε  λέγει  Κνριος  Ίδοϋ  εγώ  1 8 
σκβλι^ω  τονς  κατοικονντας  την  γην  ταντην  εν  θλίψει  οπως  ενρεθη 

η  πληγή  σον.     Ι9ούαι  επ\  σνντρ'ιμματί  σον,  άλγηρά  ή  πληγή  σον.  19 
κάγω  εΐπα  "Οντως  τοντο  το  τρανμά  σον,  και  κατελαβεν  σε.    20 η  σκηνή  -ζο 
σον  εταΧαιπώρησεν,  ώΧετο,  και  πάσαι  αί  δερρεις  σον  διεσπάσθησαν 
οι  νιοι  μον  και  τά  πρόβατά  μον  ονκ  είσίν,  ουκ  εστίν  ετι  τόπος  της 

σκηνής  μον,  τόπος  των  δερρεών  μον.    21  οτι  οι  ποιμένες  ηφρονενσαντο,  2ΐ 
και  τον  κνριον  ονκ  εζήτησαν  δια  τοντο  ουκ  ενόησεν  πάσα  η  νομή, 

και  διεσκορπίσθησαν.    22φωνή  ακοής  ιδοΰ  έρχεται  και  σεισμός  μέγας  22 
εκ  γής  βορρά  τον  τάξαι  τάς  πόΧεις  Ιούδα  ει$·  άφανισμόν  και  κο'ιτην 
στρονθών.    23οίδα,  Κνριε,  οτι  ονχϊ  τον  άνθρώπον  η  οδός  αντον,  ονδε  23 
άνηρ  πορενσεται  και  κατορθώσει  πορείαν  αντον.    24  7ται'δβυσοι/  ημάς,  24 
Κνριε,  πλην  εν  κρίσει  και  μη  εν  θνμω,  Ίνα  μη  όΧίγονς  ημάς  ποίησης. 

ΝΑ<2  χρυσοχόου  υάκινθος  κ  πορφυρά  το  ένδυμα  αυτω\  εργα  σοφών  πάντα  (10)  ο 
δβ  κς  θς  αληθινός  εστι  θ'ς  ξων  κ  βασιλεύς  αιώνιος  απο  του  θυμού  αυτού  σαλευ- 
θησεται  η  γη  και  ουχ  υποισουσιν  εθνη  την  οργην  αυτού  (^ιη£  11  υπο- 
κατω\εν  £<*  (-τωθεν  Κ1)  12  ο  ανόρθωσαν  (ανοθ.  Ν*  ανορθ.  Ν1  <νί(1))] 
οιώ  ο  (2*νί(1  |  τη  φρονήσει]  ρτ  εν  \  ουρανον]  +  θ'  *  €15  φωνη\  δοντος  αυτού 
0™£  13  γης]  ης  Χ*  (γης  0.°)  \  φως]  άνεμους  ̂   |  αντου]  αυτών  Κ*  (-του  Κ?) 
14  κατεσχυνθη  Χ*  καταισχ.  Χ0·15  |  εχωνευσαν  Χζ)  15  εμπεπαιγμενα 
Β^Κ^  Α(±  16  μερις]  ρν  η       |  αυτος]  +  αθ'  ·*·  εστι  κ  ϊηλ  ράβδος 
(^)ηι£  [  αυτω]  αυτού  Α  17  κατοικούσα]  ρτ  η  Α  18  θλίψει]  +  και 
εκθλίψω  αυτούς  19  αργηρα  Ν*  (αλγ.  |  καγω]  και  εγω 
Α<3  |  σου  3°]  ΟΪΏ  Α  μον  |  και]  ουκ  Α  |  εκατελαβεν  Α  \  σε]  με  Α(^ 
20  σου  βίδ]  μου  |  ωλετο]  ωχετο  Κ*  (ωλ.  Κε·3)  |  δερρις  Κ*  (-ρβΐί  Χ0·15)  |  μου 
ΐ°]  μοι  Α*νιά  21  ποιμενες]  +  μου  Α  \  ηυφρονευσαντο  Α  \  ουκ  ι°]  κ  Κ* 
(ουκ  ̂ ·Ά)  |  (ζήτησαν]  εξεξητ.  ̂ ^Α^  |  ενοησεν]  ηνομησεν  Χ*  (ενοησ.  Ο.1·  °·&) 
22  πολις  Κ*  (-λεις  Ν^)  |  Ουδα  Α*  (Ιουδ.  Α1)  23  Κνριε]  κΤ  Κ**Λ  (κε 
Κ1)  |  ουχι]  ρτ  τ  £<*  (ροδίεα  ταδ)  |  πορειαν  (-ριαν  Α)]  πονηριαν  (ποριαν 
^ο.ο  (νϊά))  24  ποιήσεις  (-σις  Ν*  -σεις  Ν0·*1)  ΧΑ 
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ιερεμιας XI  II 

25  2ζεκ\εον  τον  θνμόν  σου  Ιιτ\  εθνη  τα  μη  είδότα  σε  και  επι  γενεάς  αι  το  Β 
ονομά  σου  ούκ  επεκαλεσαντο.    οτι  κατεφαγον  τον  Ίακώ/3  και  έξανή- 
λωσαν  αυτόν,  κα\  την  νομην  αυτού  ήρήμωσαν. 

XI  Ό  λ070ϊ  ό  γενόμενος  παρα  Κυρίου  πρδς  Ίερεμίαν  λέγων 

2  Ακούσατε  τους  λόγους  της  διαθήκης  ταύτης,  και  λαλήσεις  προς 

3  άνδρας  Ιούδα  και  προς  τους  κατοικοΰντας  εν  Ιερουσαλήμ·  3  και  ε'ρεΐς 
προς  αυτούς  Ύάδε  λέγει  Κύριος  ό   θεός  Ισραήλ  'Έπικατάρατος  6 

4  άνθρωπος  ος  ουκ  άκούσεται  των  λόγων  της  διαθήκης  ταύτης,  Λής 
ένετειλάμην  τοΊς  πατράσιν  υμών  έν  ημέρα  $  άνήγαγον  αυτούς  έκ 
γης  Αιγύπτου,  εκ  καμίνου  της  σιδηράς,  λέγων  Ακούσατε  της  φωνής 
μου  κα\  ποιήσατε  πάντα  οσα  εάν  εντείλωμαι  ύμίν,  και  εσεσθέ  μοι  εϊς 

5  λαον  και  εγώ  εσομαι  ύμίν  εις  θεόν,  5οπως  στήσω  τον  ορκον  μου  6ν 
ωμοσα  τοϊς  πατράσιν  υμών,  του  δούναι  αύτόϊς  γήν  ρέουσαν  γάλα  και 

μέλι  καθώς  ή  ήμερα  αύτη.     κα\  άπεκρ'ιθην  κα\  είπα  Τενοιτο,  Κύριε. 
6  6  και  είπεν  Κύριος  προς  με  Άνάγνωθι  τους  Χόγους  τούτους  εν  πόλεσιν 
Ιούδα   και  έξωθεν   Ιερουσαλήμ  λέγων  Ακούσατε  τους  λόγους  της 

^  διαθήκης  ταύτης  και  ποιήσατε  αυτούς.    8  και  ουκ  εποίησαν.  9 Και 
εΐπεν  Κύριος  προς  με  Ευρέθη  σύνδεσμος  εν  άνδράσιν  Ιούδα  και  εν 

ίο  τοις  κατοικούσιν  εν  Ιερουσαλήμ·  10 επεστράφησαν  έπι  τάς  αδικίας 
τών  πάτερων  αυτών  τών  πρότερον,  οι  ούκ  ήθέλησαν  είσακοΰσαι  τών 
λόγων  μου,  και  ιδού  αντοι  πορεύονται  οπίσω  θεών  αλλότριων  τυΰ 

δουλεύειν  αύτοϊς,  και  διεσκέδασαν  οίκος  ̂ Ισραήλ  και  οίκος  Ιούδα  την 
ιι  διαθήκην  μου  ην  διεθέμην  προς  τους  πατέρας  αυτών.     11  δια  τούτο 

25  τον  θυμον]  την  οργην  Α  |  ειδοτα]  ιδοντα  Α  |  γενεάς]  βασιλείας  (±  \  κα· 
τεφαγεσαν  \  αυτόν]  τον  Ιηλ  Α(^+'*   και  συνετέλεσαν  αντον  |  τον 
νομον  £\*  (την  νομην  Κε  XI  Ιίΐ  προς  Ιερβμιαν  πάρα  κν  2  ΟΙΤΙ 
προς  2°  Α(^  |  οπι  εν  Α<2  3  ο  άνθρωπος]  οιτι  ο  Ν  |  ακονσεται]  ακούσει  Κ  \ 
των  λόγων]  της  φωνής  Χ  4  ης]  ην  Α  \  νμων]  ημων  Α  |  εν  η  ήμερα  | 
Έγυπτου  Κ*  (Α17.  ̂ <Γ  Ϊ5'?')  |  καμινου]  ρΓ  της  ̂ ^"^(^  |  της  σιδ.]  τ  δΐιρ  Γ&5 
ΒΕ  |  εαν]  οηχ  Α  αν  εγω      |  εντείλωμαι]  εντέλλομαι  5  νμων]  ημων  Α  | 
οπι  και  ι°  Β*  (δυρβΓδΟΓ  Β3ΐ))  |  καθώς]  ως  Α  6  τους  λογούς]  ρτ  α'  *  συμ- 
παντας  8  εποίησαν]  Ωρ.  θ'  *  οτι  επιμαρτυρια  επεμαρτυραμην  τοις πατράσιν  νμων  εν  ήμερα  αναγαγοντος  μου  αυτούς  εκ  γης  Αιγύπτου  και  εως  της 
ημέρας  ταύτης  ορθρινών  και  επιμαρτυρομενος  λέγων  ακούσατε  της  φωνής  μου 
και  ουκ  ηκουσαν  κ  εξεκλιναν  το  ους  αντων  κ  επορευθησαν  ανηρ  εν  τη  ευθυτητι 
της  καρδίας  αυτού  της  πονηρας  κ  επηγαγον  επ  αυτούς  παντας  τους  λογούς  της 
διαθήκης  ταύτης  ης  ενετειλαμην  ποιειν  αυτοις  και  ουκ  εποίησαν  9  αν- 
δρασιν]  πολεσϊ\  Α  \  οπι  εν  3°  &*Α(2  10  προτέρων  Κ  |  ηθβλησαν]  ηθελον 
&Α(2  |  εισακονσαι]  υπάκουσε        (-σαι  ακουσαι  Α  |  πορεύονται]  βαδι· 
ζουσιν  ̂ Α(,)  |  διεσκεδασεν  Α  \  οίκος  Ιήδ]  ρτ  ο      \  τους  πατ.]  αυτούς  πατ.  0* 
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XI  12 ΙΕΡΕΜΙΑ2 

Β  τάδε  λε'γει  Κύριος  *1δού  ε'γώ  (πάγω  επί  τον  λαον  τούτον  κακά  εξ  ων 
ου   δυνήσονται  εξελθεϊν   εξ   αυτών,   κα\   κεκράξονται   προς  με  κα\ 

ουκ   εϊσακουσομαι  αυτών.     12  και   πορεύσονται  πόλεις  Ιούδα  και  οι  ΐ2 
κατοικούντες  Ιερουσαλήμ  και  κεκράξονται  προς  τούς  θεούς  οίς  αύτοι 
θυμιώσιν  αύτοίς,  μή  σωσουσιν  αύτούς  εν  τω  καιρώ  τών  κακών  αυτών. 

13οτι    κατ*  αριθμόν  τών   πόλεων  σου  ήσαν   θεοί  σου,  Ιούδα,   και  13 
κατ*  αριθμόν  εξόδων  της  *1ερουσαλήμ  ετάξατε  βωμούς  θυμιαν  τη  Βάαλ. 
14  και  σύ  μή   προσεύχου   περ\  του  λαοΰ  τούτου,  και  μή  αξίου  περ\  14 
αυτών  εν  δεήσει  και  προσευχή,  οτι  ουκ  εϊσακούσομαι  εν  τω  καιρώ 

εν  ώ  επικαλούνται  με,  εν  καιρώ  κακώσεως  αυτών.     Ι5τί  ή  ήγαπημενη  15 
εν  τω  ο'ίκω  μου  εποίησεν  βδελυγμα;  μή  εύχαΐ  και  κρεα  άγια  άφε- 
λούσιν  άπο  σου  τάς  κακίας  σου,  ή  τούτοις  διαφεύξη ;  ι6ελαίαν  ώραίαν  ι6 
εϋσκιον  τω  ε'ίδει  εκάλεσεν  Κύριος  το  ονομά  σου'  εϊς  φωνήν  περιτομής 
αυτής  άνήφθη  πυρ  επ*  αύτήν,  μεγάλη  ή  θλίψις  επί  σε,  ήχρεώθησαν  οι 
κλάδοι  αύτής,  17  και  Κύριος  6  καταφυτεύσας  σε  ελάλησεν  επί  σε  κακά  17 
άντ\  της  κακίας  ο'ίκου  Ισραήλ  και  οίκου  Ιούδα,  οτι  εποίησαν  εαυτοίς 
του  παροργίσαι  με  εν  τω  θυμιαν  αυτούς  τγι  Βάαλ.  18  Κύριε,  γνώ-  ι8 
ρισόν  μοι,  και  γνώσομαΐ'  τότε  είδον  τά  επιτηδεύματα  αύτών,  19 εγώ  δε  19 
ώί  άρνίον  ακακον  άγόμενον  του  θύεσθαι  ούκ  εγνων.  επ*  εμε  ελογί- 
σαντο  λογισμον  πονηρόν,  λέγοντες  Αεύτε  και  εμβάλωμεν  ξύλον  εις 
τον  αρτον  αύτού,  και  εκτρίψωμεν  αύτον  άπο  γης  ζώντων,  και  το 

όνομα  αύτού  ού  μή  μνησθή  ούκετι.  20 Κύριε  κρίνων  δίκαια,  δοκι-  2ο 
μάζων  νεφρούς  και  καρδίας,  ϊδοιμι  τήν  παρά  σου  εκδίκησιν  εξ  αύτών, 

οτι   προς   σε  άπε κάλυψα  το  δικαίωμά  μου.     21  δια  τούτο  τάδε  λέγει  ει 

**Α<2  11  επί  τον  \αον  τούτον]  επ  αυτούς  |  ε£  αυτών  εξελθειν  Κ  12  7τολΐ5  Κ* 
(-λευ  Κο1>  |  κεκραξονται]  Γαδ  ι  Πί  ροδί  κ  2°  Α1  |  θεούς]  +  αυτών  Α<3  |  θυμι- 

ώσιν] εθυμιωσαν  &  |  αυτού]  +  α'θ'  ·*·  κ  σωτήρια  0*ηζ  |  οπι  μη  σωσουσιν  αυτούς 
Ν*  (παβ  ου  μη  σωσουσιν  αυτούς  &·Άΐαζ  1ιαΐ3  κ  ου  μη  σ.  αυτ.  Κε1)ΙΤ1&)  |  ̂77]  ρΓ 
ου  ̂   |  σωσουσιν]  σουσουσιν  Α  |  τω  καιρώ]  οπι  τω  Α(^  13  κατ  ΐ>ϊδ]  κατα 
Α(^  |  των  πόλεων]  οπι  των  ̂ (^  |  οηι  σου  ι°  Κ  |  εξόδων]  ρι·  των  Κ  δωδων 
(56(1  δι  ΓβδΟΓ  νϊοΐ)  α' σ'  εξόδων  θ'  αμφοδώ\  0™%  \  εταξατε]  έταξαν  ΚΑ  |  βωμούς] 
ρΓ  α'θ'  τη  αισχύνη  θυσιαστήρια  0™%  |  θυμιαν]  ρΓ  του  Α^  14  7τερι  ι°] 
υπέρ  Α  |  προευχη  Κ*  (σ  δαρεΓδΟΓ  Κ?)  |  ισακουσω  Κ*  εισακουσομαι  Κε·3<?>  |  οπι 
εν  3°  Α<5  15  η  ήγαπημενη]  οπι  η  ι°  Ν*  (δίψεΓδΟΓ  Ν°·α<?))  16  εκαλεσεν] 
+  σε  Κ*  (ροδίεα  ϊηιρίΌΟ)  |  επ  αυτήν]  εν  αυτη  Α  \  η  θλιψις]  οπι  η  ς\*  (δΐιρβΓδΟΓ 

|  ηχρειωθησαν  Β^Ο*  |  αυτής  2°]  αυτοί  17  Κυριος]  +  των  δυ- 
νάμεων ^  |  σε  ι°]  ε  Κ*  (σε  Ν0·»!*))  |  οίκου  ΐ°]  σονι|κου  Ν*νί<1  |  εποίησαν]  ΐη  ο 

Γ3.8  αΐίς  Β?  |  εαυτοί*]  αυτοις  Α  18  ιδον  Α  19  οηι  δε  ΚΑί,)  |  αγόμενος 
Κ*  (-νο\  ̂ ε·&(?))  |  εγνων]  +  α'σ'θ'  '%  οτι  (^*  |  πονηρον]  οηι  <^)  +  κατα  σου  Α  | 
ενβαλωμεν  ϋ.  εμβαλομεν  Α  |  αρτον]  τραχηλον  Α*  (ρΓ  αρτον  Α3)  |  εκτριψω  Κ* 
[-μεν  ς\°·Ά^))  |  το  όνομα]  οπι  το  Α  \  ουκετι]  ετι  Α<3  20  δοκιμαζων]  ρΓ 
και  Κ  |  ε£  αυτών]  εν  αυτοις      |  δικαίωμα]  δικαιω  δυρ  ΐ'αδ  ̂ ? 
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ιερεμιας 

χιι  9 

Κύριος  €ΐη  τους  άνδρας  ̂ Αναθώθ  τους  ζητοΰντας  την  ψυχην  μου,  τους  Β 
λέγοντας  Ού  μη   προφητεύσεις  επι  τω  ονόματι  Κυρίου,  εί  δε  μη, 

22  άποθάνη  εν  ταΐς  χερσιν  ημών.  22  ιδού  εγώ  επισκεψομαι  επ  αύτους' 
οι  νεανίσκοι  αυτών  εν  μαχαίρα  άποθανοΰνται,  και  οί  υίο\  αυτών  και  αϊ 

23  θυγατέρες  αυτών  τεΧευτήσουσιν  έν  Χιμώ,  23 και  ενκατάΧιμμα  ουκ  εσται 
αυτών,  δτι  επάξω  κακά  £πί  τους  κατοικοϋντας  εν  Άναθώθ  εν  ενιαυτώ 
επισκέψεως  αυτών. 

XII  ι       1  Δίκαιος  εί,   Κύριε,   οτι  άποΧογησομαι  προς  σε·  πΧην  κρίματα 
ΧαΧησω  προς  σε.    τ'ι  οτι  οδός  ασεβών  εύοδούται;  εύθηνησαν  πάντες 

2  οι  άθετούντες  άθετηματα;  2  εφύτευσας  αυτούς  καΐ  εριζώθησαν,  ετεκνο- 
ποιησαντο  και  εποίησαν  καρπόν  εγγύς  ει  σύ  του  στόματος  αύτών, 

3  και  πόρρω  από  τών  νεφρών  αυτών  3  και  συ,  Κύριε,  γινώσκεις  με, 
δεδοκίμακας  την  καρδίαν  μου  εναντίον  σου'  αγνισον  αυτούς  εις  ημεραν 

4  σφαγής  αυτών.  4εως  πότε  πενθήσει  η  γη  και  πάς  ό  χόρτος  του 

αγρού  ξηρανθήσεται  από  κακίας  τών  κατοικούντων  εν  αύτη;  ηφαν'ι- 
σθησαν  κτήνη  και  πετεινά,  οτι  είπαν  Ούκ  όψεται  ό  θεός  οδούς  ημών. 

5  5 σου  οί  πόδες  τρεχουσιν  και  εκΧύουσίν  σε·  πώς  παρασκευάση 

«φ'  ΐ7Γ7Γθΐ£·,    και    εν  γχι    ειρήνης   ού   πεποιθας;     πώς   ποιήσεις  εν 
6  φρυάγματι  του  Ιορδανού;  6 οτι  και  οι  άδεΧφοί  σου  και  ό  οίκος  του 
πατρός  σου,  και  ούτοι  ηθετησάν  σε,  και  αυτοί  εβόησαν,  εκ  τών  οπίσω 

σου  επισυνηχθησαν'  μη  πιστεύσης  εν  αύτοις,  οτι  ΧαΧούσιν  προς  σε 
7  καλά.  7ΈνκαταΧεΧοιπα  τον  οίκόν  μου,  άφηκα  την  κΧηρονομίαν 
μου,  έδωκα  την   ηγαπημενην  ψυχην  μου  είς  χείρας   εχθρών  αύτής. 

8  Ζεγενηθη  η  κΧηρονομία  μου  εμοϊ  ως  Χεων  εν  δρυμώ·  εδωκεν  επ'  εμε 
9  την  φωνην  αύτης,  δια  τούτο  εμίσησα  αύτην.  9 μη  σπηΧαιον  ύαίνης  η 

κΧηρονομία  μου  εμο'ι,  η  σπηΧαιον  κύκΧω  αύτης;   βαδίσατε  συνάγετε 

21  Κυριος]  +  ο  θς  Α  |  προφητευσης  Α       22  ιδου]  ρΓ  σ'θ'  *  δια  τοντο  ταδε  ΝΑ(2 
Χεγει  κς  των  δυναμεώ\         |  αποθανουνται]  πεσοννται  Α  απόλοννται  (απο- 
θαν.  23  εγκαταΧειμμα  Β3·3  (^*  ενκαταλειμμα  Α  εγκαταλιμμα       \  οτι] 
και  Κ  |  οπι  εν  ι°  (^)  |  ενιαυτων  Κ*  (-τω  Ν?)  |  επισκέψεως]  επισκοπής  Βα1)  Ινίά>  Π12 
XII  1  άθετηματα]  αθετημα  Κ  αθετήσει  Α  2  εριζώθησαν  (ερρ.  (^)] 
εριξωσαν  &Α  |  ετεκνοποιησαν  ̂ ^Α^  |  οηι  και  εποίησαν  Ν  3  με]  ίη  μ 
Γ&5  αΐϊς  Β?  ε  Α  (μ  δαραΓδΟΓ  Α1)+  ιδβ*  με  και  (^"'Ζ  |  δεδοκιμακας]  εδοκιμασας 
Α  |  σον]  μου  Κ*  (σου  +  £  αθροισον  αυτούς  ως  πρόβατα  εις  σφαγή 
<5ηιε  4  ο  χόρτος]  οηι  ο  Α  |  οπι  του  αγρού  Α  \  εζηρανθησ.  ̂ *  |  εν  αυτη] 
αυτών  Α  |  ηφανισθησαν]  ηφανισας  Α  \  οτι]  και  Α  5  εκλυονσιν  (-λυοσ.  Κ*)] 
εκΧυσουσιν  Α  |  παρασκενα'ςη  Κ  |  ειφ  Ν*  (€0  Κ?)  |  ου]  σου  Κ?  (σ  δΐιρεΓδΟΓ)  Α 
συ      |  ποιήσω  £<*  (-σις  £\ε·3<?))  |  φναγματι  Κ*  6  οπι  και  ι°  Α  |  οπι  και 
ούτοι  Α  |  λαλούσα]  λαλησουσιν  Β;ι13£νΑ(^  |  προς]  επι  Α  7  εγκαταΧεΧοιπα 
Β^(^  8  έδωκαν  Κ*  9  υαιι^ϊ]  Χηστων  (-τωη  Α*  -των  Α3'·)  Α  |  οπι 
η  σπηΧαιον  κύκλω  αυτής  Α  |  σπηλαιον  2°]  +  Χηστων  (Χ  αδικίας)  (^'"ίί  |  βαδί- 

σατε] ρΓ  επ  αυτήν      |  συνάγετε]  συναγάγετε  Β;ι1,Κ  (-ται)  Α^  ρΓ  και  Α 
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χιι  ίο  ιερεμιας 

Β  πάντα  τα  θηρία  τον  άγρον,  κα\  ελθετωσαν  τον  φαγεϊν  αυτήν.     Ι0ποι-  ίο 
μίνα   πολλοί  διεφθειραν  τον  άμπεΧώνά  μον,  εμόλνναν  την  μερίδα 
μου,  έδωκαν   την   μαρίδα  την   επιθνμητην   μον   εις  ερημον  άβατον, 

11  ετέθη  εις  άφανισμον  άπωλείας'  δι  εμε  άφανισμω  ηφανίσθη  πάσα  η  ιι 
γη,  οτι  ονκ  εστίν  άνηρ  τιθέμενος  εν  καρδία.    12επ\  πάσαν  διεκβοΧην 
(ν  τη  έρήμω  ηλθον  ταλαιπωρονντες,  οτι  μάχαιρα  τον   κνρίον  κατα- 

φάγεται  απ'  άκρον  της  γης,  ονκ  εστίν  ειρήνη  πάση  σαρκ'ι.    13σπεί-  13 
ρατ€  πνρονς  και  άκάνθαν  θερίζετε·  οι  κλήροι  αντών  ονκ  ώφεΧησονσιν 
αντονς'   αισχννθητε  άπο   κανχήσεως  νμών,   άπ6  ονειδισμον  Έναντι 

Κνρίον.  Η*Οτι  τάδε  Χεγει  Κνριος  περί  πάντων  των  γειτόνων  14 
των  πονηρών,  των  άπτομενων  της  κληρονομιάς  μον  ?/ϊ  (μέρισα  τω 
λαώ  μον  Ισραήλ  Ιδού  εγώ  αποσπώ  αντονς  άπο  της  γης  αντών,  και 

τον  Ίονδαν  ε'κβαλώ  εκ  μέσον  αντών.    15  και  εσται  μετά  το  εκβαλεΊν  15 
με  αντονς  επιστρέψω  και  ε\εησω  αντονς,  και  κατοικιώ  αντονς  εκαστον 

εϊς  την  κληρονομίαν  αντον  καϊ  εκαστον  εις  την  γην  αντον.     16  και  ι6 
εσται  εάν  μαθόντες  μάθωσι    την  όδον  τον  λαον  μον  τον  ομννειν  τω 
ονόματι  μον  Ζη   Κνριος,  καθώς  εδίδαξαν  τον  λαόν  μον  ομννειν  τη 

Βάάλ,  κα\  οίκοδομηθησεται  εν  μεσω  τον  λαον  μον  17 εάν  δε  μη  επι-  ιγ 
στρεψωσιν,  κα\  εξαρώ  το  έθνος  εκείνο  εξάρσει  και  απώλεια. 

ΙΤάδε  Χεγει  Κνριος  Βάδισον  και  κτησαι  σεαντω  περίζωμα  λινονν  ι  XIII 
και  περίθον  περ\  την  οσφνν  σον,  και  εν  νδατι  ον  διελενσεται.    2  και  2 
εκτησάμην  το  περίζωμα  κατά  τον  Χόγον  Κνρίον  και  περιεθηκα  περι 

την  οσφνν  μον.    3  και  εγενηθη  Χόγος  Κνρίον  προς  με  λέγων  4Αάβε  το  ̂  
^  9  ελθατωσαν  ΝΑ  |  φαγειν]  καταφαγειν  Α  10  οπι  εμόλνναν  την  μχ- 

ριδα  μου  Ν  |  την  μερίδα  (·δαν  Ν*)  την  επιθ.]  μερίδα  επιθ.  Ν(^)  μερίδα  μον 
επιθ.  Α  |  οπι  μου  3°  Α  |  αβατον  ερημον  Ν  11  ετέθη]  εγενηθη  Α(±  |  α7τω- 
λια?  Ν  |  ηφανισθη  άφανισμω  Ν  |  ασα  Ν*  [πάσα  Ν?)  |  τιθενος  Ν*  (τιθεμ.  Κ?) 
12  ηλθον]  ηλθοσαν  Α  |  οτι]  ίηοερ  εις  Ν*  |  καταφαγεται]  κατεφαγεν  Α  \  γης]  ρΓ 
γης  (  +  και  Α)  εως  άκρου  τη*  Β3ι3Πι&ΝΑ^  13  εσπειρατε  Α  \  άκανθας  ΝΑ(^  | 
θερίζετε]  θερισεται  Ν  θερίσατε  Α(^)  {Ωρ. :  εν  τισιν  αντιγραφοις  κείται  εσττειρατε 
κ  εθερισατε  |  αυτούς]  εαυτούς  Α  \  αισχυνθητε]  +  αισχννην  Α  I  εναντίον  ̂  
14  πονηρών]  σκληρών  Α  \  εμερισα  (ημ.  Α*  εμ.  Α1)]  εμερικα  Χ  |  Ισραήλ]  ρΓ 
σ'  %  τω  ̂ ^η^  |  αποσπώ]  ανασπώ  |  Ιούδα  Χ*  (ν  δαρεΓδΟί-)  15  οπχ 
με  Α  [  κληρονομίαν]  γην  |  οπι  και  εκαστον  εις  την  γην  αυτού  Ν*  (ηαβ 
^ο.3(?)πΐ5)  |  γην]  κληρονομίαν  16  μαθοντες]  μανθανοντες  Α  |  μαθωσιν 
ΝΑ(2  |  οπι  του  λαου  (ι°)  Α  |  του  ομνυειν]  τω  ομν.  Ν*  |  τω  ονόματι]  ρτ  εν 
^  |  τον  1)15  δΟΓ  Ν  |  τη  Βααλ]  ρΓ  εν  |  οίκοδομηθησεται]  οικοδομηθησονται  Α 
(ωκοδ.)  17  επιστρεψωσιν]  στρεψ  δΐιρ  Γ&5  0*  |  οπι  και  ι°  Α  |  εξαρσει] 
εξαρξει  Α  \  απώλεια  (-λια  Κ)]  +  α'σ'θ'  *·  φησΐ\  κ?  ̂   XIII  1  Κύριος] 
+  %·  προς  με  ̂ Π1^  |  διελεσεται  Β  (ελβ  δυρ  Γ&β)  2  περιεθηκα  οΐδ  50Γ 
Β*  (ηοη  ϊηδΐ:  2°  Β1·:  περιεθ.  2°,  Γ3.δ  αΐίς  ΐη  €  Β?  3  εγενηθη]  εγενετο 
Α  |  με]  +  ασ'θ'      δεύτερον  ̂ Iηδ 
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1ΕΡΕΜΙΑ5 
XIII  14 

περ'ιζωμα  το  περι  την  οσφΰν  σον,  και  άνάστηθι  και  βάΒισον  ςιτι  τον  Β 
Ενφράτην,  καϊ  κατάκρνψον  αύτό  εκεί  εν  τη  τρνμαΧια  της  πέτρας. 

5  5και  επορεύθην  κα\  εκρνψα  αύτό  εν  τω  Ευφράτη,  καθώς  ενετείΧατό 

6  μοι  Κνριος.  6  και  εγενετο  μεθ'  ημέρας  ποΧΧάς  και  είπεν  Κύριος  προς 
με  Άνάστηθι  βάδισον  επϊ  τον  Εύφράτην,  και  λάβε  εκείθεν  το  περί- 

7  ζωμα  6  ενετειΧάμην  σοι  του  κατακρύψαι  εκεί.  7  και  επορεύθην  επϊ 

τον  Ενφράτην  ποταμόν  κα\  ώρνξα,  και  εΧαβον  το  περ'ιζωμα  εκ  τον 
τόπον  ου  κατώρνζα  αντο  εκεί,  και  ιδού  διεφθαρμένον  ην,  6  ον  μη 

8  χρηνθη  εις  ουθεν.     8και  ίγενήθη  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  Τάδβ 
9  Χεγει  Κΰριος  9θύτω  φθερώ  την  ϋβριν  Ιούδα  και  την  υβριν  Ίερον- 
ιο  σαΧημ,  10 την  πόλλήν  ταύτην  νβριν,  τονς  μη  βονΧομενονς  νπακούειν 

των  Χόγων  μον,  και  πορενθεντας  οπίσω  θεών  άΧλοτρίων  τον  δονΧενειν 

αντοίς  και  του  προσκννείν  αντοίς·  και  έσονται  ωσπερ  το  περ'ιζωμα 
ιι  τούτο,  ο  ού  χρησθησεται  εϊς  ονθεν.  "οτι  καθάπερ  κοΧΧάται  το 

περίζωμα  περ\  την  όσφύν  του  ανθρώπου,  όντως  εκόΧΧησα  προς 
εμαντον  τον  οίκον  τον  ΊσραήΧ  και  πάν  οίκον  Ιούδα,  τον  γενέσθαι  μοι 
εϊς  Χαον  ονομαστον  και  €ΐί  καύχημα  και  ει?  δόζαν  και  ούκ  εϊσηκονσάν 

22  μον.  12 και  ερεΐς  προς  τον  Χαον  τούτον  Ώας  άσκος  πΧηρωθησεται 
οΐνον  και  εσται  εάν  είπωσιν  προς  σε  Μη  γνόντες  ον  γνωσόμεθα  οτι 

13  πάς  άσκος  πΧηρωθησεται  οϊνον  ;  13  και  ερείς  προς  αντονς  Τάδε  Χεγει 
Κνριος  Ιδού  εγώ  πΧηρώ  τονς  κατοικονντας  την  γην  ταΰτην  και  τονς 

βασιΧείς  αντών  τονς  καθημενονς  ν'ιούς  τον  Δαυείδ  επί  τον  θρόνον 
αντών  και  τούί  ιερείς  και  τονς  προφητας  και  τον  Ίούδαι>  και  πάντας 

ΐ4  τούς  κατοικούντας  εν  ΊερονσαΧημ  μεθύσματι,  14  και  διασκορπιώ  αυτούς 

4  περιξωμα]  +  α'σ'θ'   '%·   ο  εκτησω  ̂ Iη&  |  κατακνψον  Κ*  (κατακρ.  Ν?)  ΝΑ<3 
5  οπι  και  επορεύθην  Χ*  (Η&Ι)  Ν«  (»"»?))  ρΓ  α'θ'  ·%-  <2,η&  |  αυτο  εν]  αυτόν 
0*  (αντο  εν  Ο3)  6  μεθ]  μετα       |  βαδισον]  ρΓ  και  ΚΑ  7  οιώ 
ποταμον  (±  |  κατωρυξαν  Ν*  (-ξα  Ν?)  |  οπι  ιδού  ζ)*  (ηαο  (^ε)  |  ην]  +  α'σ'θ' 
*■  το  περιζωμα  (^)Ιη£  |  ουθεν]  ουδέν  8  εγενηθη]  εγενετο  9  ού- 

τως #Α(£  10  νβριν]  α'σ'θ'      τον  Χαον  τούτον  το|  πονηρον         |  νπα- 
κονειν] υπακουσαι  |  μου]  +  '%·  οι  πορενοντ,  εν  σκολιοτητι  καρδίας  αυτών  της 

πονηρας  +α'θ'  ·*  οι  πορευομενοι  εν  τη  ευθυτητι  της  καρδίας  αυτών  της  πονηρας 
(^πιε  |  πορενθεντας]  πορευομενους  Βη1)  Κ*  (πορενθ.  Κ°-3(?))  πορεύονται  |  ου] 
+  μη  ΚΑ  |  χρησθησεται]  χρησθη  Κ  +  βτι  |  ουθεν]  ονδεν  (±  11  οτι  κα^αττεο] 
καθαπερ  γαρ  |  κολλαται  το]  αι  το  Γ650Γ  |  τον  οίκον]  ρΓ  α'σ'  *  τταντα 
Ρ"1^  |  παν]  πάντα  ̂ ?ιηε  πάντα  τον  Α(^  |  Ιούδα]  ρΓ  του  Χ  +  α'σ'θ'  φησιν  κ'ς 
0™%  |  εισηκουσαν]  ηκουσαν  \<*  (εισηκ.  Κ0·3^)  Α  12  ερεις]  ίηοερ  επ  ̂ *ν'Ί  | 
τούτον]  ρΓ  τον  Χογον  ̂   +  α'σ'θ'  ταδβ  Χεγει  κς  θ'ς  ΙηΧ  ̂ Iη8  |  χο  7Γα[5  ̂ *  7Γα5| ^ς.ΐ>(?)  13  τους  κατοικ.  (ι0)]  ρΓ  παντας  ̂   |  υιού       |  του  Δαι/ειδ]  οηι  του 
^Α^  |  του  θρόνου]  οιτι  του  Κ  θρόνους  Α(^  |  αυτών  ϊ°]  αυτού  Κ*  |  Ιούδα 

|  κατοικοι^ταϊ  2°]  καθήμενους  Α  |  οιτι  εν         |  μεθύσματι]  μεθ  υμας  τι  Β^ν 
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χιιι  ΐ5 ιερεμιας 

Ε  άνδρα  και  τον  αδελφοί  αύτού,  και  τους  πατέρας  αυτών  και  τούς  υιούς 

αυτών  εν  τω  αύτω-  ουκ  επιποθήσω,  λέγει  Κύριος,  και  ού  φείσομαι  και 
ουκ   οίκτειρησω   άπο  διαφθοράς  αυτών.  15 ' Ακούσατε  και  ενω-  ϊ$ 
τίσασθε,  και  μη  επαίρεσθε,  οτι  Κύριος  ελάλησεν  ι6δότε  τω  κυρ'ιω  θεω  ι6 
υμών  δόξαν  προ  του  συσκοτάσαι  και  προ  του  προσκόψαι  πόδας  υμών 

67γ'  ορη  σκοτινά'  και  άναμενεϊτε  εϊς  φώς,  και  εκεί  σκιά  θανάτου,  και 
τεθήσονται  είς  σκότος.     17 εάν  δε  μη  άκουσητε,  κεκρυμμενως  κΧαύσεται  ι? 
ή   ψυχή  υμών  άπο  προσώπου  ύβρεως,  και  κατάξουσιν  οι  οφθαλμοί 

υμών  δάκρυα,  οτι  συνετρίβη  το  ποίμνιον  Κυρίου.    ιΒεϊπατε  τω  βασιλεΐ  ιδ 
και  τοΊς  δυναστεύουσιν  Ύαπεινώθητε  και  καθίσατε,  οτι  καθηρεθη  άπο 

κεφαλής  υμών  στέφανος  δόξης  υμών.     19  πόλεις  αι  προς  νότον  συνε-  19 
κλε'ισθησαν,  και  ουκ  ην  6  άνοίγων  άποικ'ισθη  ̂ Ιούδας,  συνετέλεσαν 
άποικ'ιαν  τελε'ιαν.  20' Ανάλαβε  οφθαλμούς  σου,  Ιερουσαλήμ,  και  2ο 
ϊδε  τούς  ερχόμενους  άπο  βορρά·  που  εστίν  το  ποίμνιον  6  εδόθη  σοι, 
πρόβατα  δόξης  σου;    21  τι  ερεις  όταν  επισκεπτωνταί  σε;    και  συ  2ΐ 
εδίδαξας  αυτούς  επ\  σε  μαθήματα  εις  αρχήν  ουκ  ώδϊνες  καθεξουσίν 

σε  καθώς  γυναίκα  τίκτουσαν ;  22  και  εάν  ε'ίπης  εν  τη  καρδία  σου  Διά  22 
τ'ι  άπήντησεν  μοι  ταύτα;  διά  το  πλήθος  της  αδικίας  σου  άνεκαλύφθη 
τα  οπίσθιά  σου,   παραδειγματισθήναι  τάς   πτέρνας  σου.    23ει    αλ-  23 
Χάξεται  Αϊθίοψ  το  δέρμα  αυτού  και  πάρδαλις  τά  ποικιλματα  αυτής, 

και  ύμεϊς  δυνήσεσθε  ευ  ποιήσαι  μεμαθηκότες  τά  κακά.     24 και  διε-  24 
σπείρα  αυτούς  ως  φρύγανα  φερόμενα  άπο  άνεμου  εϊς  ερημον.    25ούτος  25 
ό   κλήρος  σου   και  μερϊς  του  άπειθείν  υμάς  εμοί,  λέγει  Κύριος·  ως 
επελάθου  μου  και  ήλπισας  επ\  ψεύδεσιν,  26  κάγώ  άποκαλύψω  τά  26 
οπίσω  σου  επ\  το  πρόσωπον  σου,  και  όφθήσεται  ή  άτιμία  σου  27 και  27 

ΝΑ<3       14  εν  τω  αυτω]  επι  το  αντο      |  οίκτειρησω]  ίηοερ  τ  ̂ *  ροδίεα  οικτιρησω  \ 
διαφθοράς]  διασποράς  Κ*  (διαφθ.  Νε·3<?))  15  ακούσατε]  ακονσασθε  Κ* 
(-σαται  ̂ ·3(?))  16  νμων  ι°]  ημων  Α  |  σκοτεινά  Β3ι>Α^  17  οπι  δε 
1£Α<^)  |  ακονσητε]  +  α'θ'  *  αυτοί»  (^"^  |  κεκρυσμενως  £\*  |  ύβρεως]  +  α'θ'  *  κ 
δακρνονσα  δακρύσει  ̂ Π1&  18  οπι  και  καθίσατε  Α  |  κεφαλής]  ρι·  της  Α^  | 
οπι  υμων  2°  Α  19  πολις  Ν*  (-λεις  |  απωκεισθη  Α  \  σννετε- 
λεσεν  &Α(Ϊ  20  ανέλαβε  Α*  (αναλ.  Α3)  |  οφθαλμούς]  ρν  τους  Αξ)^  | 
Ιερουσαλήμ]  Ιηλ  Α3-  \  βορραν  Κ*  |  ε\στιν  Κ*  εσ\τιν  £\?  21  μαθήματα] 
μαθητας  Α  |  καθώς]  ονχ  ως  Α  22  οπι  δια  ι°  Α  |  αδικία*]  κακίας  Α  | 
ανεκαλυφθη]  ρΓ  και  Ν  απεκαλύφθη  0.  23  Έθιοψ  Κ*  (Αιθ.  Κε-Μί))  \ 
οπι  αυτόν  Α  \  δυνήσεσθε]  δννησεται  Α  \  εποιησε  (ευ  ποίησε  Ν0·3**)  -σαι 
Νε·Μ?))  24  οπι  και  Ν*  (ηαο  Νε·3  <?>       |  διεσπειρα]  διέφθειρα  Α  \  απο] 
νπο  ̂ ^Α^  |  ερημον]  +  τόπον  Α  25  κλήρος]  κληρονόμος  ̂   |  οπι  και  ι°  Ν(1  | 
απειθειν  υμας]  ιθειν  υμας  δΐιρ  Γ&5  ρΐ  ΓογΙ  ΙΊίί  Α3  \  μου  (μοι  &*)]  ρΐ'  νομού  Α  | 
και  2°]  η  Α*  (και  Α3)  26  οπίσω]  οπίσθια  Α  |  επι]  κατα  Α  \  το  πρόσωπον] 
οπι  το  Α<2  27  οπι  και  ι° 
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ιερεμιας  χιν  ιι 

ή  μοιχεία  σου  και  χρηματισμός  σου  και  ή  άπαλλοτρίωσις  τής  πορνείας  Β 
σου·  επ\  τών  βουνών   και  εν  τοις  άγροϊς  εώρακα  τα.  βδελύγματά 
σου.    ούαί  σοι,  Ιερουσαλήμ,  οτι  ουκ  εκαθαρίσθης  οπίσω  μου,  εως 
τίνος  ετι; 

XIV  ΚαΙ  έγένετο  λόγο$  Κυρίου  πρδς  Ίερεμίαν  περί  της  άβροχίας. 

2  ̂ Έπενθησεν  ή  Ιουδαία,   και  αί  πύλαι  αυτής  εκενώθησαν,  και 
3  εσκοτώθησαν  επ\  τής  γής,  και  ή  κραυγή  τής  Ιερουσαλήμ  άνεβη,  3  και 

οι  μεγιστάνες  αυτής  απέστειλαν  τους  νεωτέρους  αυτών  βφ'  ϋδωρ' 
ηλθοσαν  επί  τά  φρέατα,  και  ουχ  εϋροσαν  ΰδωρ,  και  άπέστρεψαν  τά 

4  αγγια  αυτών  κενά.    4 και  τά  εργα  τής  γής  εξέλιπεν,  οτι  ουκ  ην  υετός· 
5  ησχύνθησαν  οι  γεωργοί,   επεκάλυψαν  τάς    κεφαλάς    αυτών.    5  και 
6  ελαφοι  εν  άγρω  ετεκον  και  ενκατέλιπον,  οτι  ουκ  ήν  βοτάνη.  6ονοι 
άγριοι  έστησαν  επ\  νάπας'  ειΧκυσαν  ανεμον,  έξέΧιπον  οι  οφθαλμοί 

7  αυτών,  οτι  ουκ  ήν  χόρτος.  7  Αι  άμαρτίαι  ημών  άντεστησαν  ήμΐν 
Κύριε,  ποίησον  ήμιν  ένεκεν  σου,  οτι  ποΧΧαϊ  αι  άμαρτίαι  ημών  εναντίον 

8  σου,  οτι  σοι  ήμάρτομεν.  ̂ υπομονή  Ισραήλ,  Κύριε,  και  σώζεις  εν 
καιρώ   κακών  ΐνα  τί  εγενήθης  ώσε\  πάροικος  επ\  τής  γής  και  ως 

9  αυτόχθων  εκκλίνων  εις  κατάλυμα;  9 μη  εση  ωσπερ  άνθρωπος  ϋπνών  ή 
ως  άνήρ  ου  δυνάμενος  σώζειν ;  και  σύ  εν  ήμΐν  ει,  Κύριε,  και  το  ονομά 

ίο  σου  επικέκληται  εφ*  ήμάς'  μη  έπιλάθη  ημών.  ι00υτως  λέγει 
Κύριος  τω  Χαω  τούτω  Ήγάπησαν  κινείν  πόδας  αυτών  και  ουκ  εφεί~ 
σαντο,  και  ό  θεος  ουκ   εύόδωσεν  εν  αύτοϊς'  νυν  μνησθήσεται  τής 

ιι  αδικιαί  αυτών,    "και  είπεν  Κύριος  προς  με  Μη  προσεύχου  περί  του 
27  η  μοιχεία  (-χια  Κ)]  αι  μοιχιαι  Α  οπί  η  |  χρεμετισμος]  ρΓ  ο  ΝΑ(^  |  ΝΑζ) 

πορνεία*  (-νιας  Α)]  πονηρίας  Κ  |  εκαθερισθης  Α  XIV  ίΐί  και  εγενετο  λόγος 
Κυρίου]  ο  λόγος  ο  γεναμενος  Α  \  ϊερεμιαν]  +  παρα  κΰ  Α  \  αβροχειας  Β*  (·χιας  Β5) 
2  Ιονδεα  Κ  |  κράνη  Ν*  {-γη  ςΚ^Ν)  3  απέστειλαν]  απεστησαν  Ν*  (απεστειλ. 
Κε·3(?>)  |  αυτών  ι°]  αυτής  Α  \  ηλθοσαν]  ηλθον  |  ενροσαν]  ευρον  Α  |  οπί  και 
3°  Α(^)  |  αγγεία  Β^ίνί^)*  |  κενα]  +  θ'  '*·  ησχννθησαν  κ  ενετραπησα\  και 
απεκάλυψαν  τη\  κεφαλη\  αυτών  4  εξελειπεν  Α  \  υετος]  +  θ'  '3£·  επι 
της  γης  ζ)1"2  4 — 5  ησχυνθησαν . .  .βοτανη]  αάρΐηχ  θ'  *-  (3ιηε  4  οι 
γεωργοί]  οπί  οι  Α(^>  \  επεκαλυψεν  ̂ *  (-ψαν  ςΚΖ·ΆίΆ)  \  τας  κεφάλας]  την  κεφα· 
λην  (καιφ.        ̂ Α(,)  5  ετεκον]  ετεκοσαν  Α  \  εγκατελιπον  Β1^  εγκατε· 
λειπον  Α  6  ονοι  άγριοι]  όναγροι  £ν  |  ναπας]  ναπιναπας  Κ*  |  ειλκυσαν] 
ρΓ  και  Α  |  ανεμον]  +  α'θ'  *·  ως  δράκων  0™%  |  εξελειπον  Α  \  οφθαλμοί  αυτών] 
οφθαλμοί  μου  των  £ν*  (οφθ.  αυτ.  Κ1  {οτί  61  Ρ°5ΐβ:ι)  |  χόρτος]  +  απο  λαου  αδικίας 
Α(£  7  αι  αμαρτιαι]  ρτ  ει      \  σου  ι°]  ρΓ  του  ονόματος      |  οπί  οτι  2° 
8  σώσεις  £\  \  εν]  ρτ  και  ̂   |  ως]  ωσει  8,  \  αυτοχων  Χ*  (-χθων  Κ.0-11  (?>)  9  μη 
1°]  η  Ν  \  τονομα  Χ  10  λέγει]  ειπεν  £\  |  ηγαπησαν]  ρ  γ  α'σ'  ούτως 
(^ηι£  |  ευοδωσεν  (ευωδ.  Βαΐ3)]  ευδοκησεν  ΚΑ  (ηυδ.)  \  της  αδικίας]  των  αδικιών 
&Α(^)  |  αυτών  2°]  +  α'θ'  ̂ ·  κ  επισκεψεται  αμαρτίας  αυτών  (^ιηίί  11  προσ- 

εύχου] ου  δΐιρ  ταδ  Αα 
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χιν  ΐ2  ιερεμιας 

Β  λαού  τούτον  είς  αγαθά,  Ύ"οτι  ε'αν  νηστεύσωσιν,  ούκ  είσακούσομαι  της  χι 
δεήσεως  αυτών,  και  εάν  προσενέγκωσιν  ολοκαυτώματα  και  θυσίας, 
ουκ  εύδοκήσω  εν  αύτοϊς,  οτι  εν  μαχαίρα  κα\  εν  Χιμώ  κα\  εν  θανάτω 

εγώ  συντελέσω  αυτούς.     1?και  είπα  Ό  ων,  Κύριε,  ιδού  οί  προφήται  13 
αυτών  προφητεύονσιν  καΐ  λέγουσιν  Ουκ  οψεσθε  μάχαιραν,  ούδέ  λιμός 
εσται  εν  υμιν,  οτι  άλήθειαν  και  είρήνην  δώσω  επι  της  γης  και  εν  τω 

τόπω  τούτω.    14  και  είπεν  Κύριος  προς  με  Ψευδή  οί  προφήται  προ-  14 
φητεύουσιν  επ\  τώ  ονόματι  μου,  ουκ  απέστειλα  αυτούς  και  ούκ  ενε- 

τειλάμην  αυτο'ις  και  ουκ  ελάλησα  προς  αυτούς'  οτι  οράσεις  ψευδείς 
και  μαντείας  και  οίων'ισματα  και  προαιρέσεις  καρδίας  αυτών  αύτοΧ 
π  ροφητεύουσιν  νμ'ιν.     15 δια  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  περί  τών  προ-  15 
φητών,   τών   προφητών  τών   προφητευόντων   επ\  τώ  ονόματι  μου 
ψευδή,  και  εγώ  ούκ  απέστειλα  αυτούς,  οι  λέγονσιν  Μάχαιρα  και  λι/ζόϊ 
ούκ  εσται  επ\  της  γής  ταύτης  Έι>  θανάτω  νοσερω  άποθανούνται,  καΐ 

εν  λιμω  συντελεσθήσονται  οί  προφήται  16  και  ό  λαό$·  οΐς  αυτοί  προ-  ι6 
φητεύουσιν   αύτοϊς,  και  έσονται  εριμμένοι  εν  ταϊς  όδοϊς  Ιερουσαλήμ 
απο   προσώπου  μαχαίρας  και  του  λιμού,  και  ούκ  εσται  ό  θάπτων 
αύτούς,  και  αί  γυναίκες  αύτών  και  οί  νιο\  αυτών  και  αι  θυγατέρες 

αυτών,   και  εκχεώ  επ*   αύτούς  τά   κακά  αύτών.     17 και  ερεΐς    προς  17 
αύτούς  τον  λόγον  τούτον  Καταγάγετε  επ*  οφθαλμούς  ύμών  δάκρυα 
ημέρας  και  νυκτός  και  μη  διαλιπέτωσαν,  οτι  σνντρίμματι  συνετρίβη 

θυγάτηρ  λαού  μου,  και  πληγή  οδυνηρά  σφόδρα.     ι8εάν  εξέλθω  είς  το  ι8 
πεδίον,  και  ιδού  τραυματίαι  μαχαίρας,  και  εάν  εισέλθω  εις  την  πόλιν, 
και  ιδού  πόνος  λιμού,  οτι  ιερεύς  και  προφήτης  επορεύθησαν  είς  γήν 

ήν  ούκ  ηδεισαν.  19Μη  άποδοκιμάζων  άπεδοκίμασας  τον  Ίούδαν,  19 
και  άπο  Σειών  άπέστη  ή  ψυχή  σον ;    Ινα  τί  επαισας   ημάς  και 

ΚΑ(2       11  αγαθόν  12  νηστευσουσιν  Α  |  ουκ\  εισ.  Β*  ου\κ  εισ.  Β15  Ι 
προσενέγκωσιν]  προσενηγκωσιν  Κ*  τροσ\εν.  Β*φ*  προ\σεν.  Β*>  ττροσε\ν.  0*  | 
ευδοκήσω]  ενδοκω  ̂ (^  |  μαχαιρη  Α  |  συντελέσω]  συντελώ  Κ  13  Κύριε] 
ρΓ  δέσποτα  Α  \  οπι  αυτών  ̂   |  οψόμεθα  Κ*  (οψεσθαι  Κε·3(?))  |  ουδε]  και  ̂   | 
βσται]  ρΓ  ουκ  \  υμιν]  ημιν  Α  |  αληθιαν  Κ  |  οπι  και  4°  ̂ *  (δπροΓδΟΓ 
^α.α(?))  14  ητροφητευσονσΐν  Κ*  (-τευουσιν  Κ<:.»  νΜ  βΐ  Μίβ*)  |  ορασι$  Ν*  | 
μαντιας  ΚΑ  |  προερεσις  Κ*  (-αιρέσεις  Κ?)  15  δια  τούτο]  δια  του  Ν*  |  οπι 
των  προφητών  2°  Β^^ΚΑί^  |  οπι  επι  ι°  Α  |  οπι  ψευδή  |  και  εγω]  καγω 
ΚΑ  |  λεγουσιν]  λέγοντες  Α<5  |  εν  θανατω... συντελεσθήσονται]  α'θ'  ·*■  εν  ρομ- 

φαία κ  λιμω  τελευτησουσϊ\  0™%  |  προφήται]  +  α'σ'θ'  '%■  εκείνοι  ̂ IIι8:  16  ερ- 
ριμμενοι  Β315 ΚΑ  |  οδοις]  δίοδοι*  Α(^  |  μάχαιρας  {-ρης  Α)]  ρΓ  της  \  του 
λιμού]  οπι  του  Κ  |  εσται]  αιτιν  Κ*  εστίν  Κ*  |  οπι  και  αι  θυγατέρες  αυτών  Κ 
17  επ]  εφ  &  εις  (Ξ£  \  οφθαλμούς]  ρΓ  τους  |  διαλειπετωσαν  Α(^  |  συντριμ- 
ματι]  +  α'σ'  '%  μεγαλω  0™%  |  συ\νετριβη  Κ*  συν\ετρ.  Κ*  |  θυγατηρ]  ρΓ  η  Α 
ρΓ  α'σ'  *■  παρθένος  (^"^  18  μάχαιρας]  ρομφαίας  Α  |  οπι  ευ  3°  Α  |  γην] 
οδον  Α  19  Σιων  Β*>ΧΑΟ. 
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ιερεμιας  χν  δ 

ουκ  εστίν  ήμίν  ϊασις;   ύπεμείναμεν  είς  είρήνην,  κα\  ουκ  ήν  αγαθά·  Β 
2ο  €ΐί  καιρόν  ιάσεως,  και  ιδού  ταραχή,    *°εγνωμεν,  Κύριε,  Αμαρτήματα 
2ΐ  ήμών,  αδικίας   πατέρων  ήμών,  οτι  ήμάρτομεν  εναντίον   σου.    21  κό- 

πασον  δια  το  ονομά  σου,  μή  άποΧίστρ  θρόνον  δόξης  σου·  μνήσθητι, 

22  μή  διασκεδάστε  τήν  διαθήκην  σου  την  μεθ'  ήμών    '2  μή  εστίν  εν 
είδώΧοις  των   εθνών   ύετίζων;    καΐ  ει   ό  ουρανός  δώσει  πΧησμονήν 
αυτού,  ούχϊ  συ  ει  αυτός;   και  ύπομενούμέν  σε,  Κύριε,  οτι  συ  έποίησας 
πάντα  ταΰτα. 

ι  1  Και  ειπεν  Κύριος  προς  με  Έάν  στχι  Μωσής  και  Σαμουήλ  προ 
προσώπου  μου,  οίικ  εστίν  ή  ψνχή  μου  προς  αυτούς*  έξαπόστειλον  τον 

2  Χαόν  τούτον,  και  έξελθέτωσαν.  2  και  εσται  εάν  εΐπωσιν  πρός  σέ 
Που  έξελευσόμεθα ;  και  έρεΐς  προς  αυτούς  Τάδε  λέγει  Κύριος  "Οσοι 
εις  θάνατον,  εις  θάνατον  κα\  οσοι  εις  μάχαιραν,  εις  μάχαιραν  και 
οσοι  είς  Χιμόν,  εις  Χιμόν  καϊ  οσοι  είς  αΙχμαΧωσίαν,  είς  αίχμαλωσίαν. 

3  3  και  εκδικήσω  έπ'  αυτούς  τέσσαρα  εϊδη,  λέγει  Κύριος·  τήν  μάχαιραν 
είς  σφαγήν,  και  τους  κύνας  εϊς  διασπασμόν,  και  τά  θηρία  της  γης  και 

4  τά  πετεινά  του  ουρανού  είς  βρώσιν  και  διαφθοράν.  4 και  παραδώσω 
αύτούς  είς  άνάγκας  πάσαις  ταις  βασιΧείαις  της  γης  δια.  Μανασσή 

νίόν  'Έζεκίου  βασιΧέα  Ίουδα,  περι  πάντων  ων  έποίησεν  έν  Ίερου- 
5  σαΧήμ.     5τίς  φείσεται  επί  σοί,  Ιερουσαλήμ;    και  τίς  δειΧιάσει  έπι 
6  σοί;  ή  τίς  ανακάμψει  εις  είρήνην  σοι;  6 συ  άπεστράφης  με,  λέγει 
Κύριος,  οπίσω  πορεύση,  και  έκτενώ  τήν  χέιρά  μου  και  διαφθερώ  σε, 

7  και  ούκέτι  άνήσω  αύτούς.  7  και  διασπερώ  αύτούς  έν  διασπορά·  έν 
πυΧαις  Χαού  μου   ητεκνώθησαν,  άπώΧεσαν   τον   Χαόν   μου  δια  τάς 

8  κακίας  αύτών,  8 έπΧηθύνθησαν  χήραι  αυτών  υπέρ  τήν  αμμον  της 
θαΧάσσης·  έπήγαγον  έπ\  μητέρα  νεανίσκους,  ταΧαιπωρίαν  έν  μεσημ- 

20  αμαρτήματα]  αμαρτία*  |  αδικειας  Β*  (-κια?  Β15)  |  ενατιον  Κ*  {εναντ.  Ν 
Ν?)  21  κοπασον]  +  δη  Κ  |  οπι  την  ι°  Α  22  πλησίμονην  Β*  πλη\σμ. 
Β15  |  αυτοί]  +  α'σ'   *   κε  ο  θς  ημων  (^)πιε  |  υπομένουμε»  σε]  μεν  σε  δΐιρ  Γ3.5 
Α*  |  οπι  Κύριε  £*Α(^)  |  πάντα  ταύτα]  ταύτα  πάντα  Χ  ρΓ  α'  ·%  συν 
XV  1  Μωυσης        |  Σαμουήλ]  Ααρών  Α  |  τούτον]  +  ·*·  απο  πρόσωπον  μου  | 
εξελθατωσαν  ΚΑ(<)*  2  Κυριος]  +  ο  θς  Α  \  μαχαραν  Κ*  3  τέσσερα 
^<Α^  |  διαφθοράν]  ρΓ  εις  ΝΑ  4  βασίλιαις  Ν  \  Μαννασση  Α  |  Έζεκια  Α  | 
βασιλέως      |  ων]  των  4 — 6  εποιησεν\...απεστ ραφής  ίη  Γη§[  εί  δηρ 
Τ3.5  ΑΕ  5  και]  η  Ν  |  ανακάμψει]  +  σ'θ'  *   ερωτησαι  (,)Ιη£  |  €ί$]  επ  & 
6  οπίσω]  +  μου  Α  |  χειραν  0*  |  μου]  +  επι  σε  Α  7  οπι  και  διασπερω 
αυτούς  Κ*  (ηα.1)  Ν0·3  (?'  Π1}»')  |  διασπερω]  διαφθερω  Α  |  οπι  αυτούς  Α  \  διασπορά] 
διαφθορά  Α  \  Οΐπ  μου  ι°  Ν*  (ηαο  Ν?νί(1)  |  ητεκνωθην  Ν*  {-θησαν  | 
οπι  απωλέσαν  τον  λαον  μου  Κ  |  αυτών]  +  σ'  ̂   κ  ουκ  απεστραφησαν  0™% 
8  επληθυνθησαν]  +  σ'  *  επ  εμε  φ1"*  |  αυτών]  αυτω  η  Ν*νκΐ  |  την  αμμον]  οπι 
την  \\  |  θαλασσεης  Ν  |  επηγαγον]  +  α'σ'  *  αυτοις  ̂ ,η&  |  νεανίσκους]  νεα- 

νίσκου Ν  (-νικου  Ν*) 
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χν  9  ιερεμιας 

Β  βρία,  έπέριψαν  έπ  αυτήν  έξέφνης  τρόμον  και  σπουδήν.    9έκενώθη  ή  9 
τίκτονσα  επτά,  άπεκάκησεν  ή  ψυχή  αυτής,  έπέδυ  6  ηΧιος  αύτη  ετι 

μεσούσης  της  ημέρας,  κατησχύνθη  κα\  ώνειδ'ισθη'  τούς  καταλοίπους 
αυτών  εις  μάχαιραν  δώσω  Εναντίον  των  έχθρων  αυτών.  100'ίμοι  ίο 
εγώ,  μήτερ,  ως  τίνα  μ€  ετεκες;  άνδρα  δικαζόμενον  και  διακρινόμενον 
έν  πάση  τη  γη·  ούτε  ώφέΧησα,  οϋτε  ώφέΧησέν  μ€  ουδείς"  ή  ισχύς  μου 
έξέΧιπεν  έν  τοϊς  καταρωμένοις  με.    "γένοιτο,  δέσποτα,  κατευθυνόντων  ιι 
αυτών  ει  μη  παρέστην  σοι  έν  καιρώ  τών  κακών  αυτών  και  έν  καιρώ 

ΘΧίψεως  αυτών,  εις  αγαθά  προς  τον  έχθρόν.  12  Ει  γνωσθήσεται  ΐ2 
σίδηρος ;  και  περιβόΧαιον  χαΧκούν  ή  ισχύς  σου.    Ι3καί  τούς  θησαυ-  13 
ρους  σου  εϊς  προνομήν  δώσω,  άντάΧΧαγμα  δια  πάσας  τάς  αμαρτίας 
σου  καΐ  έν  πάσι  το7ς  όρίοις  σου.    Ι4καϊ  καταδουΧώσω  σε  κύκΧω  τοις  14 
έχθροϊς  σου  έν  τη  γη  η  ουκ  ηδεις'  οτι  πυρ  έκκέκαυται  έκ  του  θυμού 

μου,  έφ'  ύμάς  καυθήσεται.  13  Κύριε,  μνήσθητί  μου  και  έπί-  τζ 
σκεψαί  με,  κα\  άθωωσον  άπο  τών  καταδιωκόντων  με,  μή  εϊς  μακρο- 
θυμίαν  γνώθι  ως  εΧαβον  περι  σού  όνειδισμον  16  υπό  τών  άθετούντων  ι6 
τούς  Χόγους  σου·  συντέΧεσον  αύτούς,  και  εσται  6  Χόγος  σου  έμο\  εις 
εύφροσύνην  και  χαράν  καρδίας  μου,  οτι  έπικέκΧηται  το  ονομά  σον 

έπ'  έμο'ι,  Κύριε  ΤΙαντοκράτωρ.    τ7ούκ  έκάθισα  έν  συνεδρίω  αυτών  τη 
παιζόντων,  αλλά  εύΧαβούμην  άπο  προσώπου  χειρός  σου*  κατά  μόνας 
έκαθήμην,  οτι  πικρίας  ένεπΧησθην.     ιΒινα  τί  οι  Χυπούντές  με  κατι-  ι8 
σχυουσίν   μου ;   ή   πΧηγη  μου  στερεά,  πόθεν  Ιαθήσομαι ;  γινομένη 

έγενήθη  μοι  ώς  ύδωρ  ψευδές,  ουκ   εχον  πίστιν.     19  δια  τούτο  τάδε  19 
Χέγει  Κύριος  Έάι>  έπιστρέψης,  και  αποκαταστήσω  σε  και  προ  προσ- 

ώπου μου  στήση'  και  εάν  έξαγάγης  τίμιον  άπο  άξιου,  ώς  στόμα  μου 
εση·  και  άναστρέψουσιν  αύτοί  προς  σέ,  και  σύ  ουκ  αναστρέψεις  προς 
αυτούς.    20 και  δώσω  σε  τω  λαω  τούτω  ώς  τείχος  όχυρον  χαλκούν  2ο 
καϊ  ποΧεμήσουσιν  προς  σέ,  και  ου  μή  δύνωνται  προς  σέ,  διότι  μετά 

ΚΑς>  8  επεριψαν  (εττερρ.Β315)]  επεριψα  Η  επέρριψα  Α<3  |  εξαίφνης  Βι}Κ^·,^(ί)^ 
9  εκενωθη]  εγενηθη  ς\*  \  αυτή]  ρΓ  επ  |  ετι]  εττι  Ν  |  κατησχυνθην  Ν*  |  εναν~ 
των]  έναντι  ̂   |  αντων  2°]  +  φησιν  ~κς  ̂ ^ηε  10  μητηρ  Ν  |  ω  II*  (ως  Κ?)  |  και] 
+  α'θ'  $  άνδρα  0™%  |  οιη  εν  πάση  Α  |  οντε  ι°]  ουκ  |  ουτε  2°]  οΐ'δε  ̂ (^  | 
ουδείς]  ονδε  ευ  £\*  |  εξελειπεν  Α  11  αντων  ι°]  +  α'σ'      ευ  αγαθόν  (^""δ 
12  γνωσεται  &\*  νί(1  13  δωσω]  δωσως  ̂   |  ανταΧγμα  ί\  |  αμαρτίας]  κακίας  Α  | 
πασιν  Α  14  καταδουΧωσονσιν  Α  |  οιη  κυκΧω  ζ)  |  εκκαυται  Β*  (εκκεκ.  Β35) 
15  Κύριε]  ρΓ  α'σ'θ'  %·  συ  εγνως  |  αθωωσον]  +  με  Ν<3  |  απο]  εκ  Κ  |  μακρό- 
θυμιαν]  +  θ'  *  σου  μη  Χαβης  με  ̂ Γη2  16  αθετουτων  Β  {-ντων  Β·15)  |  εμοι 
2°]  εμε  ζ)  |  Κύριε]  +  σ'  *·  ο  05  ς)η,£  17  αλλα]  αλλ  ζ)  |  οτι]  ο  Β*  (οτι  Β^) 
18  ιαθήσομαι]  ιασομαι  Α  |  μοι  εγενηθη  Α  |  ψευδός  ΚΑ  \  εχον]  εσχον  ΧεΛ 
έχων  Α  19  σε  ι°]  ε  |  01Τ1  καί  2ο  ̂   |  αξιου]  ανάξιου  Νς·3<?)(2  | 
αναστρεψωσιν  20  τω  λαω]  ρΓ  εν  &  \  πολεμησωσι  Χ  |  οηι  ττροϊ  1°  Α 
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ιερεμιας XVI  ΙΟ 

2ΐ  σου  είμι  τον  σώζειν  σε  21  και  έζαιρεισθαί  σε  €κ  χάρος  πονηρών,  και  Β 
λυτρώσομαί  σε  «κ  χειρός  λοιμών. 

1  "Και  σύ  μη  λάβης  γυναίκα,  λέγει  Κύριος  ό  θεάς  Ισραήλ,  2 και  ον 
3  γεννηθησεταί  σοι  υιός  ούδέ  θυγάτηρ  £ν  τω  τόπω  τούτω.  3οτι  τάδε 
λέγει  Κύριος  περί  τών  υιών  και  περ\  τών  θυγατέρων  τών  γεννωμένων 
έν  τώ  τόπω  τούτω,  και  περι  τών  μητέρων  αυτών  τών  τετοκυιών 
αυτούς,  και  περι  τών  πατέρων  αυτών  τών  γεγεννηκότων  αυτούς  έν  τη 

4  γη  ταύτη  4Έι/  θανάτω  νοσερώ  αποθανούνται,  ου  κοπησονται  και  ου 
ταφησονταΐ'  εις  παράδειγμα  έπΧ  προσώπου  της  γης  έσονται,  και 
τοις  θηρίοις  της  γης  έσονται  και  τοϊς  πετεινοϊς  του    ουρανού·  έν 

5  μαχαίρα  πεσούνται  και  έν  λιμω  συντελεσθησονται.  5τάδε  λέγει 
Κύριος  Μη  είσέλθης  εις  θίασον  αύτών,  και  μη  πορευθης  τού  κόψ-ασθαι, 
και  μη   πενθησης   αυτούς,  οτι   άφέστακα  την  ειρηνην   μου  άπο  τού 

6  λαού  τούτου.    6ού  μη  κόβονται  αυτούς  ουδέ  έντομίδας  ού  μη  ποιή- 
7  σουσιν  και  ού  ξυρηθήσονται,  7  και  ού  μη  κλασθη  άρτος  έν  πένθει  αύτών 

εις  παράκλησιν  έπΧ  τεθνηκότι·  ού  ποτιούσιν  αύτον  ποτηριον  εϊς  παρά- 
8  κλησιν  έπΧ  πατρΧ  και  μητρΧ  αύτού.     Βείς  οϊκίαν  πότου  ούκ  εισελεύση 
9  συνκαθίσαι  μετ  αύτών  τού  φαγεΐν  και  πιειν.  9διότι  τάδε  λέγει 

Κύριος  6  θεός  ̂ Ισραήλ  Ιδού  εγώ  καταλύω  εκ  τού  τόπου  τούτου 
ενώπιον  τών  οφθαλμών  ύμών  και  έν  ταϊς  ημέραις  υμών  φωνην  χαράς 

ίο  και  φωνην  εύφροσυνης,  φωνην  νυμφίου  και  φωνην  νύμφης.  10 και 
εσται  όταν  άναγγείλης  τω  λαω  τούτω  άπαντα  τα.  ρήματα  ταύτα,  και 

ε'ίπωσιν  προς  σέ  Διά  τί  έλάλησεν  Κύριος  έφ'  ημάς  πάντα  τα  κακά 
ταύτα;  τις  η    αδικία  ημών;  και  τις  η   αμαρτία   ημών  ην  ημάρτομεν 

21  σε  ι°]  +  α'σ'θ'  ·*·  φησι  κ~ς  κ  ρυσομαι  σε  Ο™1^  |  λυτρωσομαι  σε]  οπι  Κ  ΝΑ<3 
ΡΓ  *  α'σ'θ'  ζ)*61"^         XVI  1  λαβης]  +  α'σ'  *  σεαντω  ̂   |  Ισραήλ]  ϊληλ  Ν 
2  τούτω]  εκινω  Κ*  (δυροΓδΟΓ  τουτ  3  οπι  περι  2°  ̂ ίΑ^  |  γεννωμένων] 
γεγεννημενων  Κ  \  αυτών  ι°]  τούτων  Κ*ν1<1  4  ου  ΐ°]  ρΓ  και  Κ  |  και  ου]  ουδε  Α  Ι 
οπι  και  2°  <3  |  οπι  έσονται  2°  ΚΑ<2  |  μαχαιρη  Α  5  εισ\ε\θη$  Β*  ει\σελθ.  Β11 
αυτών]  αυτού  Κ*  (αυτού  £\1νιά)  |  οπι  μη  3°  Α  |  πενθήσεις  Κ  |  αφεστηκα  Κ* Α  | 
τούτου]  +  φησιν  κΊ  +  (ροδί  κ~ς)  θ'  ·*·  τον  ελεον  κ  τους  οικτιρμους  (6)  κ  αποθα- 

νούνται μεγάλοι  κ  μικροί  εν  τη  γη  ταύτη  0™Ζ  6  ου  μη  (ι0)]  οπι  μη  Κ(,)* 
(·*·  ουδ  ου  μη  ̂ Iη^)  |  κοψωνται  Α  |  ουδβ]  ουδ  ςΚ*  (ουδε  Κ0·3)  |  οπι  ου  2°  Κ(^)  | 
οπι  μη  2°  &\  |  και  ου]  και  ου  μη  Κ  ουδε  μη  Α  |  ξυρηθησονται]  ξυρησονται  Α^  + 
ουδ  ου  μη  κλαυσωσιν  αυτούς  ου  κατορυγησοντ,  (^ιη£  7  παράκλησιν  ι°]  παρα- 

κλήσεις Ν*  (-σειν  Κ?)  |  πατρι]  +  αυτού  Α(±  \  και  2°]  η  επι  Α^  8  συνκαθίσαι 
(συγκ.  Βα1,Γ,))]  συ  του  καθεισαι  Α  |  πειν  Β*  (πιειν  Β3*5)  9  ενώπιον]  εναντίον 
0.  |  οπι  και  ι°  ΝΑ(2  |  οπι  και  2°  Α*  (ηαβ  κ  Α3**™^)  ίο  ανα^ειλης]  απα-γ- 
Ύειλης  ΚΑ  |  λαωϊ  Κ*  |  οπι  τούτω  Α  \  άπαντα]  πάντα  ΚΑ(^)  ρΓ  α'  **·  συν 
^,ηζ  |  ειττωσι  Α  |  οπι  Κύριος  (Ηαυ                 |  κακα]  + α'σ'θ'  *■  τα  μεγάλα  Ο 
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XVI  II ΙΕΡΕΜΙΑΣ 

Β  έναντι  Κυρίου  του  θεού  ημών;  "  και  ερεΐ$·  αύτοίς  Άνθ'  ων  ενκατεΧιπόν  ιτ 
μβ  οι  πατέρες  υμών,  Χεγει  Κύριος,  και  ωχοντο  οπίσω  θεών  άΧλοτρίων 

και  εδούΧευσαν  αύτοις  και  π  ροσεκύνησαν  αύτοΐς,  και  ε'με  εγκατεΧιπον 
και  τον  νόμον  μου  ουκ  εφυΧάξαντο,  12 και  ύαείί·  επονηρεύσασθε  ύπερ  ΐ2 
τούς  πατέρας  υμών  και  ιδού  ύμεΊς  πορεύεσθε  έκαστος  οπίσω  τών 

αρεστών  της  καρδίας  υμών  της  πονηράς  του  μη  ύπακούειν  μου.    13 και  13 
άπορίψω  ΰμάς  άπο  της  γης  ταύτης  εις  την  γην  ή  ν  ούκ  βδειτε  ΰμεις 
και  οι  πατέρες  υμών,  και  δουΧεύσετε  εκεί  θεοΐς  ετεροις  οι  ού  δώσουσιν 

νμϊν  ε'Χεος.  Ι4Διά  τούτο  ιδού  ημεραι  έρχονται,  Χεγει  Κύριος,  και  14 
ούκ  ερουσιν  ετι  Ζη  Κύριος  6  άναγαγών  τους  υιούς  ΊσραήΧ  εκ  γης 

Αιγύπτου,  15 αλλά  Ζη  Κύριος  ος  άνηγαγεν  τον  οίκον  ΊσραήΧ  άπο  γης  ι$ 
βορρά  και  από  πασών  τών  χωρών  ού  εξώσθησαν   εκεί-   και  άπο- 
καταστησω   αυτούς  εις  την   γην    αύτών   ην    έδωκα    τοις  πατράσιν 

αυτών.     16 ιδού  εγώ   άποστεΧΧω   τούς   άΧεεΐς  τους    ττολλούί,   Χεγει  ι6 
Κύριος,   και  άΧιεύσουσιν  αύτούς·    και  μετά  ταύτα  άπσστεΧώ  τούς 
7Γθλλού$·  θηρευτάς,  και  θηρεύσουσιν  αύτούς  επάνω  παντός  ορούς  και 
επάνω  παντός  βουνού  και  εκ  τών  τρυμαΧιών  τών  πετρών.     17 οτι  οι  ιγ 
οφθαΧμο'ι  μου  επι  πάσας  τάς  οδούς  αύτών,  και  ούκ  εκρύβη  τα  αδική- 

ματα  αύτών   απέναντι  τών  όφθαΧμών  μου.     18  και  ανταποδώσω  δια  ι8 
πάσας  τάς  κακίας  αύτών  και  τάς  αμαρτίας  αύτών,  εφ*  αΐς  ε'βεβηΧωσαν 
την  γην  μου  εν  τοϊς  θνησιμαίοις  τών  βδεΧυγμάτων  αύτών  και  εν  ταΊς 

άνομίαις  αύτών,  εν  αίς  επΧημμεΧησαν  την  κΧηρονομίαν  μου.     19 Κύριε,  19 
σύ  ισχύς  μου  και  βοηθία  μου  και  καταφυγή  μου  εν  ημεραις  κακών 

προς  σε  έθνη  ηζουσιν  άπ'  εσχάτου  της  γης  και  ερουσιν  Ώς  ψευδή 
εκτησαντο  οι  πατέρες  ημών  είδωλα,  και  ούκ  εστίν  εν  αύτοΊς  ώφε- 

Ϊ*Α(2       10  εναντίον  Α(^)  11  αυτού  ι°]  προς  αυτούς  Α  |  ενκατεΧιπον]  εγκατε- 
Χιπον Β3Ϊΐ3(2*  €7^ατελεΐ7Γ0ί'  Α(^Ά  |  υμών]  αυτών  Α  ]  οηι  και  προσεκυνησαν 

αυτοις  Α  |  ε7κατελΐ7Γ0ΐ']  εγκατελειπον  Α0*  (ροδίεα  εγκατελιπον)  \  εφυΧαξαν  ̂  
12  επονηρεύσασθε]  ουκ  επορευεσθαι  (επονηρευεσθαι  ̂ ε·Ε(?')+  του  ποι- 
ησαι  ̂ Iη^  |  7Γθ0ευ|ε<τ0ε  Β  |  εκατος  Κ*  |  αρεστών]  εραστών  Α  |  νπακονεις  6<*νιά 
13  απορρίψω  Β*?&*Α*  (νίά>3(2  |  οπι  α7το  της  γης  ταύτης  Α*  (η&ϋ  απορρίψω... 
ταύτης  ΐη  πΐ£  61  5ΐιρ  Γ&5  Α3)  |  την  γην]  οπι  την  ̂ (^  |  ηδειτε]  ιδητε  6<* 
(ηδιται  Κ?)  |  οπι  εκει  Α  |  ετεροις]  αΧΧοτριοις  (±*  (ετ.  (^)ηι£)  +  α'σ'θ'  ··*·  ημέρας  κ 
νυκτός  ̂ I^ι£^  15  απο  γης  βορραν  {-ρρα  Κ?)  τον  οίκον  Ισλ  |  ου]  ουκ  Ν*  ου 
^■^(ΐ)  |  αυτών]  ταυτην  Κ*  (αυτ.  ̂ °·Ά^)  16  τους  αλεεις  (αλειεις  Κ?  αλιευ 
Β3?1>(2)]  οπι  τους  ̂ ^  |  τους  ποΧΧους]  οπι  τους  ̂ ^^  |  αποστελω]  αποστέλλω  Ν* 
{-στελω  Ν0·*)  |  τους  πολλούς  2°]  οπι  τους  (±  τους  σοφούς  Α  \  επάνω  ΐ°]  ρΓ  και 
£ί  |  ορούς]  ορου  Α  \  βουνού]  +  υψηλού  Α  17  μου  ι°]  αυ:  ων  Ν*  (μου  Χε·3(?) 
5ΐιρ6Γ50Γ)  |  αυτών  τ°]  +  ουκ  εκρυβησαν  απο  προσώπου  μου  Κ*  (υηοΐδ  ίηοΐ  οι 
εκρυβη  ρΓΟ  -βησαν  Ν<:·»(?))  α'θ'  *·  18  δια  πάσας]  δίπλας  Β^ΝΑζ)  | 
κακιαϊ]  αδικιαϊ  ΝΑ<2           19  οπι  συ  Α(2  |  βοήθεια  Β3ΐ><3  \  ήμερα 
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ιερεμιας 

χνπ  ΐ3 

2ο  Χημα.     20 ει  ποίησα  εαντώ  άνθρωπος  θεούς,  και  οΰτοί  ουκ  εισ\ν  θεοί;  Β 
2ΐ  21διά  τούτο  ιδού  εγώ  δηλώσω  αύτο'ις  εν  τω  καιρώ  τούτω  την  χεϊρά 

μου,  καϊ  γνωριώ  αντοις  την  δύναμίν  μου,  κα\  γνώσονται  οτι  ονομά 
μοι  Κύριος. 

XVII    5        ̂ Έπικατάρατος  6  άνθρωπος  ος  την  ελπίδα  εχει  επ'  άνθρωπον, 
και  στηρίσει   σάρκα  βραχίονος  αυτού  επΛ   αυτόν,   καϊ  άπο  Κυρίου 

6  αποστη  η  κάρδια  αυτού·  6  και  εσται  ως  η  άγριομνρίκη  η  εν  τη  ερημω, 
ουκ  οψεται  όταν  εΧθη  τα  αγαθά,  κα\  κατασκηνώσει  εν  άλίμοις  και  εν 

7  ερημω,  εν  γη  άΧμυρα  ητις  ου  κατοικείται.  7 κα\  εύΧογημενος  6  άν- 

θρωπος 6ς  πεποιθεν  επι  τω  κυρίω,  κα\  εσται  Κύριος  ε*Χπ\ς  αυτού· 
8  8  και  εσται  ως  ξύΧον  ευθηνοΰν  παρ*  νδατα,  και  επ\  Ικμάδα  βαΧει 
ρίζαν  αυτού·  ου  φοβηθησεται  οταν  εΧθη  καύμα,  και  εσται  επ'  αύτω 
στεΧεχη    άΧσώδη,   εν   ενιαντω    άβροχίας  ου    φοβηθησεται,    και  ου 

9  διαΧείψει  ποιών  καρπόν.  9βαθεϊα  η  καρδία  παρά  πάντα,  και  ανθρω- 
ιο  πός  εστιν'  και  τις  γνωσεται  αυτόν;  10 εγώ  Κύριος  ετάζων  καρδίας  και 

δοκιμάζων  νεφρούς,  του  δούναι  εκάστω  κατά  τάς  όδον$·  αύτοΰ  και  κατά 
ιι  τους  καρπούς  τών  επιτηδευμάτων  αυτού.     11  εφώνησεν  περδιζ,  σννη- 

γαγεν  α  ουκ  ετεκεν  ποιών  πΧούτον  αυτού  ου  μετά  κρίσεως,  εν  ημίσει 

ημερών  αυτού  εγκαταΧείψουσιν  αυτόν,  και  επ'  εσχάτων  αυτού  εσται 
^αφρων.  Ι2θρόνος  δόξης  υψωμένος  άγιασμα  ημών  ̂ υπομονή 

ΊσραήΧ,    Κύριε,    πάντες    οι    καταΧιπόντες    σε  καταισχυνθητωσαν, 

21  ογπ  την  χείρα  μου  |  την  δυναμιν]  ρΓ  τη\  χειραν  (-ρα  ̂ ?)  μου  και  |  **Αζ> 
όνομα  μοι  Κύριος  Β^1ηε]  ρΓ  εγω  κς  εγω  κς  £\εΓι(2  XVII  5  επικαταρατος] 
ρτ  Ωρ.  θ'  (1)  αμαρτία  ϊουδα  γεγραπτ}  εν  γραφιω  σιδηρω  εν  ονυχι  αδαμα\τινω εκκεκολαμμενη  επι  του  στήθους  της  καρδίας  αυτώ\  κ  τοις  κεράσι  των  θυσιαστή- 

ριων υμω]  (2)  ηνικα  αν  μνησθωσϊ]  οι  υιοι  αυτών  τα  θυσιαστήρια  αντων  κ  τα 
α\ση  αυτών  επι  ξύλου  δασεος  κ  επι  βουνών  μετέωρων  (3)  ορ(ων  εν  αγρω 
ισχνν  σου  και  παντας  (δαροΓδΟΓ  ·*  σ')  θησαυρούς  σου  εις  προνομην  δωσω  τα 
υψηλά  σου  εν  αμαρτία  εν  πασι  τοις  οριοις  σου  (4)  αφεθησεται  (οογγ  αφεθηση 
μονη)  και  τα\πεινωθηση  απο  της  κληρονομιάς  σου  ης  έδωκα  σοι  κ  αναβι- 

βάσω σε  (οογγ  καταδουλωσω  σε)  εν  τοις  εχθροις  σου  εν  τη  γη  η  ουκ  εγνως 
οτι  πυρ  εκκεκαυται  εν  τω  θυμω  μου  εως  αιώνος  καυθησεται  (δ)  ταδε  Χεγει  κς 
0"*Ζ  |  ο  άνθρωπος]  ογπ  ο  ̂ (^  |  στηριση  |  σάρκας  Κε·α  |  ογπ  67Γ  αυτόν  | 
απεστη  Κ*  (αποστη  £\ε·Λ?)  6  η  αγριομνρικη  (αγρομ.  Α*  αγριομ.  Α1)  η] 
Οίη  η  Ιοίδ  ̂ *  |  ουκ]  ρΓ  η  ̂Α^1(V^^1)  |  ογπ  και  3°  *3  |  ερημω  2°]  ερημοις  Κ* 
{ω  εαρ6Γ50Γ  Κε·3<?')  ρΓ  τη  Α  ρΓ  γη  <3  |  ΟΓΠ  εν  40  φ  |  κατοικείται]  κατοικη- 
θησεται  Κ*  (-κείται  ̂ ε·3'?>)  7  ηυλογημενος  0*νιά  8  υδατι  ̂   |  ρίζας 
ΚΑ(^  |  ου  ι°]  ρΓ  και  Κε·3Α<3  |  επ]  εν  Α  |  αβροχειας  Β*  (-χιας  Β5)  |  ποιούν 
Νε·*ς)  9  βοηθια  Ν  10  ογπ  και  ι°  Ν(2  |  αυτού  ι°]  αυτω  Β*  (-του  ΒΛ?ι>) 
11  ήμερων]  ημων  Κ*  (ήμερων  Κε·3<?))  |  ενκαταλειψουσιν  Λ  12  υψω- 

μένος] υψούμενος  Α  +  α'σ'  *  εξ  αρχής  τόπος  Οηι£  13  υπομονής  Κ*  |  κατα- 
λείποντας Α  |  καταισχυνθητωσαν]  εσχν\θητωσαν  Κ*  (καταισχ.  &ίε·3)  ρΓ  πτοη- 

θιησαν  ου\τοι  και  μη  πτοηθιην  εγνω  (οογγ  εγω)  Κ*  (υηοϊδ  ϊηοΐ  ̂ ε·3<?)) 
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χνπ  ΐ4 ιερεμιας 

Β  άφεστηκότες  επ\  της  γης  γραφήτωσαν,  οτι  εγκατεΧιπον  πηγήν  ζωής 
τον  κύριον.     ϊ4Ίασαί  με,  Κνριε,  και  Ιαθήσομαΐ'  σώσόν  με,   και  σω-  14 
θήσομαι,  οτι  καύχημα  μου  συ  ει.  15 ιδού  αυτοί  λεγονσι  προς  μί  Που  15 
εστίν    6    λόγος    Κνρίον ;    εΧθάτω.     ι6εγώ  δβ  ουκ   (κοπίασα   κατά-  ι6 
κοΧονθών   οπίσω   σου,  και  ήμεραν   άνθρώπον  ονκ  επιθύμησα,  σν 

επ'ιστη'   τα    εκπορενόμενα  δια  των  χειΧεων   μον    προ  προσώπου 
σον    εστίν.     17 μή    γενηθης    μοι    είς   άΧΧοτρίωσιν,    φεώόμενός    μον  \η 
εν  ημέρα   πονηρά.     18 καταισχννθήτωσαν  οι    διώκοντές   με,   και  μη  ιδ 
καταισχννθείην   εγώ·   πτοηθείησαν    αύτοί,   και    μη    πτοηθειην  εγώ· 
επάγαγε  επ'  αντονς  ήμεραν  πονηράν,  δισσον  σύντριμμα  σύντριψον 
αντονς.  Ι9Τάδβ  Χεγει  Κύριος  Βάδισον  και  στήθι  εν  ταϊς  πύΧαις  19 
υιών  λαού  σου,  εν  αίς  είσπορεύονται  €ν  ανταϊς  βασιλείς  Ιούδα  και  εν 
αίς  εκπορεύονται  εν  ανταις,  και  εν  πάσαις  ταϊς  πνΧαις  ΊερονσαΧήμ, 

20  και    ερείς    αντοϊς   τον  Χόγον   Κνρίον  ΒασιΧεϊς  Ιούδα    και    7τασα  2ο 
Ίονδαία   και   πάσα  *1ερονσαΧήμ,  οι  εισπορενόμενοι  εν  ταΐς  πνΧαις 
ταύταις,  21  τάδε  Χεγει  Κύριος  ΦνΧάσσεσθε  τάς  ψνχάς  νμών,  και  μή  ζι 
αίρετε  βαστάγματα  εν  τή  ήμερα  τών  σαββάτων  και  μή  εκπορεύεσθε 

ταις  πύΧαις  ΊερονσαΧήμ,  22  και  μή  εκφέρετε  βαστάγματα  εξ  οίκιών  22 
νμών   εν  τη  ήμέρα  τών   σαββάτων,   και  πάν   έργον    ου  ποιήσετε· 
αγιάσατε  τήν  ήμεραν  τών  σαββάτων  καθώς  ενετειΧάμην  τοις  πατρά- 
σιν  νμών.     και  ουκ  ήκονσαν  και  ουκ  εκΧιναν  το  ους  αντών,  23καί  23 
εσκΧηρνναν  τον  τράχηΧον  αντών  νπερ  τονς  πατέρας  αντών  τον  μη 

άκονσαί  μον  και  του  μή  δέζασθαι  παώείαν.     24  και  εσται  εάν  εισα-  24 

13  επί]  απο  £\°·3  I  γραφήτωσαν]  εγγραφ.  ̂ °·3  |  ενκατελιπον  ^  εγκατέλειπαν 
Α  14  με  \°...σωθησομαι  ΐη  ητ£  εί  δίφ  Γ3.5  Α3  (οηι  σωσον.,.σωθησομαι 
Α*ν'ά)  |  οηι  οτι  Α  |  καύχημα]  ρΓ  το  Κε·3  |  οηι  συ  Α  15  λέγουσα  ΝΑ(~)  | 
ελθετω  ̂ ι5  (νίά>  +  ·*·  αθ'  δη  ξ)™5  16  επιστη]  επιστασαι  Α^  |  χειλεων] 
χιλίων  Κ*  (χιλεων  Κ?)  |  πρόσωπον]  π  ι°  δαρ  Γαδ  Β?  |  σου  2°]  μον  Α  17  7^- 
νηθηί]  εγενηθης  Α*νίά  (Γ&δ  ε  Α?)  |  μου]  +  α'θ'  ·*■  συ  Ο™^  |  οηι  εν  ήμερα  πονηρά 
Κ*  (\\3.\)  ̂ ε.α(5)πΐ5  5υρ^  καταισχυνθητωσαν]  καταισχυνθειησαν  | 
καταισχυνθειην]  πτοηθειην  Α  |  οηι  πτοηθειην  Α  |  ημεραν]  Χιμον  Α  |  σνντριμα 
Κ  19  Κύριος]  +  *  προς  με  ̂ π,&  |  ταις  πυλαι*]  οηι  ταις  Α<5  |  οηι  εν 
ανταις  (ΐ°)  (^*  (Ηαο  ·*■  εν  ανταις  αυτοί  κ  οι  ̂ IΤ1&)  |  Ηδ  δΟΓ  βασιλείς  Ιούδα  και 
εν  αις  εκπορεύονται  εν  ανταις  Β*  (υηοϊδ  ίηεΐ  ι°  Β313)  εαάειτι  ρΐΌΓδυδ  οηι  Ν* 
(ηαο  ̂ ε-^πι&ίηί'  3.ηΐ6  εν  ανταις :  εν  ανταις  ίη  ιη§  ροδίεα  ταδ)  20  αντοις] 
προς  αντονς  Α(£  |  τον  λογον]  ρΓ  ακονσατε  Β3Ϊ)  ("^  Κ  (οιώ  τον)  Α  (οηι  τον) 
<3  |  κν  βασιλείς  δαρ  ταδ  Β3Ϊ>  |  και  7τασα  Ιουδαία]  κ.  πασα  η  Ιουδ.         οηι  Α 
21  φυλασσεσθε]  ρΓ  μη  Α*  (Γαδ  μη  Α?)  |  ψυχας]  φύλακας  Α  21 — 22  οηι 
και  μη  εκπορεύεσθε .. .σαββάτων  (ι°)  ̂ *  (ηαΐ)  και  μη  εκποροεσθαι  ταις  πνλαις 
ϊλημ\  και  μη  φέρεται  [οογγ  εκφέρεται]  βαστάγματα  εξ  οικείων]  νμων  εν  τη  ήμερα 
των  σαββάτων  ̂ ε·3Π1£)  22  οικιών]  οίκων  Α  |  υμων  2°]  ημων  Α  23  ακου· 
σαι]  εισακουσαι  Α  \  οιτι  και  τοι;  μη  δεξ.  παιδειαν  Α  \  πεδιαν  ̂ *  παιδιαν  Χ<;  ΐ5<!) 
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κούσητέ  μου,  λέγει   Κύριος,  τοΰ  μη  είσφέρειν  βαστάγματα  δια  τών  Β 
πυλών  της  πόλεως  ταύτης  εν  τη  ήμερα  τών  σαββάτων,  και  άγιάζειν 

25  την  ήμέραν  των  σαββάτων  του  μη  ποιειν  παν  έργον,  25  και  εϊσε- 
λευσονται  δια  των  πυλών  της  πόλεως  ταύτης  βασιλείς  και  άρχοντες 

καθήμενοι  επ\  θρόνου  Ααυειδ  και  έπιβεβηκότες  έφ'  άρμασιν  και 
ΐπποις  αυτών,  αυτοί  και  οί  άρχοντες  αυτών,  άνδρες  Ιούδα  και  οι 

κατοικοΰντες  εν  Ιερουσαλήμ·  και  κατοικισθήσεται  ή  πόλις  αΰτη  εις 
26  τον  αιώνα,  26  και  ηξουσιν  ε'κ  τών  πόλεων  Ιούδα,  και  κνκλόθεν 

Ιερουσαλήμ  και  εκ  γης  ΒενιαμεΙν  και  εκ  γης  πεδινής  και  ε'κ  του 
ορούς  και  ε'κ  της  προς  νότον  φέροντες  ολοκαυτώματα  και  θυσίαν  και 
θυμιάματα  και  μάννα  και  λίβανον,  φέροντες  α'ίνεσιν  εις  οίκον  Κυρίου. 

27  27  και  εσται  εάν  μη  είσακούσητέ  μου  του  άγιάζειν  τήν  ήμέραν  τών 
σαββάτων,  του  μή  α'ίρειν  βαστάγματα  και  μη  εισπορεύεσθαι  ταϊς 
πύλαις  Ιερουσαλήμ  εν  τη  ήμερα  τών  σαββάτων,  και  ανάψω  πυρ 
εν  ταις  πύλαις  αυτής  και  καταφάγεται  ίίμφοδα  Ιερουσαλήμ,  και  ου 
σβεσθήσεται. 

XVIII  Ό  λόγος  6  γενόμενος  παρά.  Κυρίου  προς  Ιερεμία»  λέγων 

2  2Άνάστηθι  και  κατάβηθι  εις  οίκον  του  κεραμέως,  και  ε'κει  άκούση 
3  τους  λόγους  μου.     3 και  κατεβην  εϊς  οίκον   του   κεραμέως,   και  ιδού 
4  αύτός  έποίει  έργον  έπ\  τών  λίθων,  4  και  επεσεν  το  αγγιον  ο  αυτός 
εποίει  εν  ταις  χερσιν  αύτοΰ·  και  πάλιν  αυτός  έποίησεν  αυτό  Ιίγγιον 

5  έτερον   καθώς  ηρεσεν  ενώπιον  αυτού  ποιήσαι.     5  και  έγένετο  λόγος 
6  Κυρίου  προς  με  λέγων  6Ει  καθώς  ό  κεραμεύς  ούτος  ου  δυνήσομαι  του 
ποιήσαι  υμάς,  οίκος  Ισραήλ;   ιδού  ως  ό  πηλός  του  κεραμέως  υμεις 

η  έστέ  εν  χερσίν  μου.    7  πέρας  λαλήσω  έπ\  έθνος  ή  επ\  βασιλείαν  του 

24  εισακουσητε]  ακονσητε  Α  ακοτ;  ακουσητε      |  οπι  και  αγιαζειν  τ.  η.  των  ΝΑΓ) 
σαββάτων  Κ*  ηαΙ>  και  ασιαζιν  τ.  η.  των  σαββ.  Κ?ηιε  |  ποιειν]  +  εν  αντη 
25  εισ\ελευσονται  Β*  €ί|<τβλ.  Β?  |  οπι  αυτών  ι°  ̂   |  άνδρες]  ρΓ  και  οι  ̂ *  |  οπι 
εν  Α  |  κατοικισθήσεται]  κατοικηθ.  Α<3  26  Βενιαμίν  ς\  \  γης  7°]  της 
ΚΑ<3  |  οπι  και  8°  Ν*  (δΐιρεΓδΟΓ  Κ0·*)  |  θυμίαμα  Α  \  μαννα\  ϋ  27  εισ\α- 
κουσητε  Β*  εισα\κουσ.  Β?  |  οπι  μη  3°  Κε;ιΑ(2  |  ταις  πυλαις]  τας  π.  Ν* 
XVIII  Ιϊΐ  προς  Ιερ.  παρα  Κυρίου      |  λέγων  δαρ  Γαδ  Β3·3  2  λογοις  ς\* 
3  οίκον]  ρτ  τον  Α(^  4  επεσεν]  διεπεσεν  ΚΓ^  |  αγγειον  (ι°)  Β3?1>(23  |  οιη 
ο  Κ*  (η&Ι)  &\ε·3)  |  αυτός  ι°]  αυτού  Κ  |  εποιει]  +  α'θ'  εν  τω  πηλω  ̂ η12  |  αυτός 
2°]  αυτο  Α  οπι  |  οπι  αυτο  Α  |  αγγειον  (2°)  Β(^)3  |  ενώπιον]  εναντίον  Ι 
ποιήσαι]  ρι·  του  ̂ Α(^  5  λέγων]  +  ειπε  αυτοις  (^ηιε  6  κεραμεους  6<*  | 
1σραηλ]  +  α</θ'  ■*·  φησιν  κς  0^™%  \  πηλός]  +  α  εν  χειρι  (? χερσιν)  <3Π,2  | 
υμεις]  ρΓ  α'σ'0'  ούτως  (2'η£  |  χβ/χτΉ  ρΓ  ταις  Α(±  |  μοι/|  +  *  οίκος  Ίηλ  <3'"£ 
7  60»ί/  Ν*  {έθνος  Ν^3^)  |  τ?]  και  Ν  |  βασιλείαν  (-λιαν  Ν*)]  βασιλείας  Α 
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β  εξάραι  αυτούς  και  τον  άποΧΧύειν,  8  και  επιστραφώ  το  Έθνος  εκείνο  άπο  8 
πάντων   των   κακών   αυτών,   κα\  μετανοήσω    περϊ  των   κακών  ων 
εΧογισάμην  του  ποιήσαι  αντοΐς.    9 και  πέρας  ΧαΧησω  επ\  έθνος  και  α 
βασιΧείαν  τον  άνοικοδομείσθαι  και  του  καταφντενεσθαι,  10 και  ποιη-  ίο 
σωσιν  τα  πονηρά  εναντίον  μου  του  μη  ακουειν  της  φωνής  μου,  και 

μετανοήσω  περ\  τών  αγαθών  ων  εΧάλησα  τον  ποιήσαι  αντοίς.     "και  ιι 
νυν   είπον   προς  άνδρας  Ιούδα  και  προς  τονς  κατοικονντας  Ιερου- 

σαλήμ Ίδον  εγώ  πΧάσσω  εφ*  νμάς  κακά,   και  Χογίζομαι  εφ'  νμάς 
Χογισμόν  άποστραφήτω  δη  έκαστος  άπο  όδον  αντον  της  πονηράς, 

και  καλλιονα  ποιήσετε  τα  επιτηδεύματα  νμών.     12  και  είπαν  Άνδριού-  ΐ2 
μεθα,  οτι  οπίσω  τών  αποστροφών  ημών  πορενσόμεθα,  και  έκαστος 

τα.  αρεστά  της  καρδίας  αντον  της  πονηράς  ποιήσομεν.  Ι3Διά  13 
τοντο  τάδε  Χεγει  Κύριος  ̂ Ερωτήσατε  δη  εν  εθνεσιν  Ύίς  ηκονσεν  τοιαντα 
φρικτά   ά  εποίησεν   σφόδρα   παρθένος  ΊσραήΧ;   14 μη  εκΧείψονσιν  14 
άπο   πέτρας  μαστοί,  η  χιών   άπο  του  Αιβάνον;  μη  εκκΧινεϊ  υδωρ 

βιαίως  άνεμω  φερόμενον ;   15 οτι  επεΧάθοντό  μου  Χαός  μου,  εις  κενόν  15 
ε  θύμιασαν,  και  άσθενησουσιν  εν  ταίς  όδοίς  αυτών  σχοίνονς  αιωνίους 

του  επιβήναι  τρίβους  ουκ  έχοντας  όδον  εις  πορείαν,  ι6τοΰ  τάξαι  την  ιό 
γήν   αντών  εις  άφανισμόν   και  σύριγμα  αίώνιον    πάντες  οι  διαπο- 
ρενόμενοι  αντής  εκστήσονται    και   κινησονσιν  την  κεφαΧήν  αντών. 

17 ως  ανεμον  καύσωνα  διασπερώ  αντονς  κατά  πρόσωπον  εχθρών  αν-  τη 
τών,  δείξω  αντοϊς  ημεραν  άπωΧείας  αντών.  ι8Καί  είπαν  Αεντε  ιδ 
Χογισώμεθα  επ\  Ιε ρε  μίαν  Χογισμόν,  οτι  ονκ  άποΧεϊται  νόμος  άπο 
ιερέως  και  βονΧη  άπο  σννετον  και  λόγο$·  άπο  π  ροφητον  δεντε  και 
πατάξωμεν  αντον  εν  γΧώσστ),  και  άκονσόμεθα  πάντας  τονς  Χόγονς 

ϊ*Ας>       7  αυτούς]  +  σ'  ·*·  κ  καθελειν  ̂ Π1&  8  επιστραφη]  υο.5  αΐίς  ϊη  η  Β?  επι- 
στρεψη  Α(^)  |  οπι  πάντων  ζ£  |  οπι  αυτών  Α  |  των  κακών  (2°)]  ρΓ  παντω\  ΧΑ  | 
ελογισαμην]  ελαλησα  Α  9  έθνη  Α  |  βασίλειαν  (-\ιαν  Ν*)]  ρΓ  εττι  επι 
βασιλείας  Α  10  ποιησουσι  ΧΑ  (-σιν)  \  την  φωνην  Α  11  ειπον]  ενιπον 
Χ*  ειττεν  Α*νίά  (ο  δηρ  γ&$  Α1)  [  άνδρα  Χ*  |  Ιερουσαλήμ]  ρν  εν  Ν  |  ιδου]  ρΓ  φ 
Χεγων  ούτως  λέγει  κ$  ̂ Iη&  |  λογειμον  Χ*  (δΐιρ  μ  ριιηοίιπη  5νφ6Γ50Γ  Ν?)  |  οδου] 
ρΓ  της  Α  |  ποιήσατε  Α^  |  τα  επιτηδεύματα]  οπι  τα  Χ*  (ηαΐ)  Χ0·3)  |  υμων] 
+  ·%'  κ  τας  οδούς  υμων  0™Ζ  12  πορευσωμεθα  Κ*  13  δη]  ΐη  η  Γ&5  αΐϊς 
Β?ν!(1  |  εποιησεν]  +  μοι  Α  |  Ισραήλ]  Ιημ  Ν  Ιλημ  Α  14  οιη  μη  ι°  Χ* 
(ηαο  Χ<=·*(?)™£)  |  εκκλινει]  εκκλινη  Χ  εκλεινη  Α  15  επελαθεντο  Β*  ΚΑ 
(επελαθοντο  Β15  5311  (^)  )  λαοϊ]  ρΓ  ο  ΝΑ<3  |  εθυμιασεν  Κ*  |  οπι  ευ  2°  Α  |  πο- 

ρείαν (-ριαν  Κ)]  ποριάς  Α  16  σύριγμα  (συρρηγμα  Α)]  ΡΓ  €<5  Α  |  δια- 
πορευομενοι]  παραπορ.  Α  \  αυτής]  ρΓ  δι  Β3ΐ3ΧΑ(2  |  την  κεφαλήν  Β*\°·3<?>  (>] 
οπι  την  Ν*  τας  κεφάλας  Α(^*  17  έχθρων]  ρΓ  των  Α  I  αυτών  ι°] 
+  αυχένα  κ  ου  πρόσωπον  0™Ζ  \  απωλιας  Κ  18  ιερέων  Ν*  |  συνετών 
£\*  |  οπι  εν  Α  |  ακουσομεθα]  ρΓ  ·*·  ουκ 
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19  αυτού.  19Έισάκουσόν  μου,  Κύριε,  και  είσάκουσον  της  φωνής  του  Β 
σο  δικαιώματος  μου.  20  ει  άνταποδίδοται  άντι  αγαθών  κακά;  οτι  συνε- 

ΧάΧησαν  ρήματα  κατά  της  ψυχής  μου,  και  την  κόΧασιν  αυτών  έκρυ- 
ψαν μοί'  μνησθητι  εστηκότος  μου  κατά  πρόσωπον  σου  τοΰ  ΧαΧησαι 

υπέρ  αυτών  αγαθά,  του  άποστρέψαι  τον  θυμόν  σου  απ  αυτών. 

2ΐ  81  δια  τούτο  δ6ς  τους  υιούς  αυτών  εις  Χιμόν,  και  άθροισον  αυτούς  εϊς 
χείρας  μαχαίρας"  γενέσθωσαν  αι  γυναικάς  αυτών  άτεκνοι  και  χηραι, 
και  οι  ανδρός  αυτών  γενέσθωσαν  άνηρημένοι  θανάτω,  και  οί  νεανί- 

22  σκοι  αυτών  πεπτωκότες  μαχαίρα  εν  ποΧέμω.  22  γενηθητω  κραυγή  εν 
ταϊς  οϊκίαις  αυτών,  έπάξεις  έπ'  αύτούς  Χηστάς  αφνω,  οτι  ενεχείρησαν 

23  Χόγον  εις  σύνΧημψίν  μου  και  παγίδας  Έκρυψαν  έπ'  έμέ.  23 και  σϋ, 
Κύρΐ€,  εγνως  άπασαν  την  βουΧην  αυτών  έπ'  έμέ  εις  θάνατον  μη 
αθώωσης  τάς  αδικίας  αυτών,  και  τάς  αμαρτίας  αυτών  άπο  προσώπου 

σου  μη  εξάλειψης·  γενέσθω  η  ασθένεια  αυτών  εναντίον  σου,  εν  καιρώ 
θυμοΰ  σου  ποίησον  εν  αύτοις. 

XIX   ι        τΎότε  ειπεν  Κύριος  προς  μέ  Βάδισον  καϊ  κτησαι  βικόν  πεπΧασ- 
μένον  οστράκινον ,  κα\  άξεις  άπο  τών  πρεσβυτέρων  του  Χαού  και  άπο 

2  τών  ιερέων,  2 καϊ  έξεΧεύση  εϊς  το  ποΧυάνδριον  υιών  τών  τέκνων 
αυτών,  ο  εστίν  επ\  τών  προθύρων  πύΧης  της  θαρσείς,  και  άνάγνωθι 

3  έκει  πάντας  τούς  Χόγους  τούτους  ους  αν  ΧαΧησω  προς  σε,  3  και  έρεις 
αύτοΐς  Ακούσατε  τον  Χόγον  Κυρίου,  βασιΧεϊς  Ιούδα  και  άνδρες  Ιούδα 
και  οι  κατοικούντες  Ιερουσαλήμ  και  οί  είσπορευόμενοι  εν  ταΐς  πύΧαις 
ταύταις  Τάδε  Χέγει  Κύριος  ό  θεος  ΊσραήΧ  Ιδού  εγώ  επάγω  έπ\  τον 
τόπον   τούτον   κακά   ωστε   παντός  άκούοντος  αυτά  ηχήσει  τά  ωτα 

18  αυτού]  αντων  Κ*  (αυτού  Νε·3Μ)  19  εισακουσον  ι°]  επακουσον  Α  ΝΑ(~) 
20  οιώ  μοι  ΝΑζ)*  (ηαο  φ"^)  |  λαλησαι]  +  α  Β*  (ίπιρίΌΟ  ΒΛ)  |  αποστεψε  Ν* 
(αποστρεψαι  Κε·3(?))  |  τον  θυμον]  την  θυραν  ̂ *νί(1  (τον  θνμ.  Κ€·3(?>)  21  μά- 

χαιρας] οπι  Κ*  (ηαϋ  ̂ ε-^ίπϊΚ)  μαχαιρης  Α  |  οπι  και  ι°  Α  |  γενεσθωσαν  2°] 
εστωτες  Α  |  θανατώ]  ρΓ  εν  Α  |  μάχαιρα]  εν  μαχαιρη  Α  22  ογπ  αυτών 
ζ)*  (ηαο  δαβ  *·  0™ζ)  +  ασ'θ'  *  οτι  0™ζ  |  επαξειτ]  επαγαγε  Α  \  αφνων  Κ*  | 
ενεχιρωσαν  Ν*  |  συλλημψ.  Β1*  -λημψ.  Α^  23  Κύριε]  +  κε  Α  |  άπασαν]  πα- 
σαν  Κ  |  αυτών  ι°]  +  ην  εβουλευσαντο  Α  |  εμε]  εμοι  Κ*  (εμε  £<ε·;ι(?))  |  αμαρτίας] 
+  των  πάτερων  ΚΑ(^  |  οιώ  σου  ι°  Κ*  (δυρεΓδΟΓ  ̂ ·3(?))  |  μη  ι°]  ρΓ  και  Α  \ 
ασθενια  Κ  |  θυμω  Κ  \  οπι  εν  ι°  Α  XIX  1  οπι  οστράκινον  Ν*  (ηαο 
^ς.αΐ?)πΐ£)  |  λάου  (λου  Ν*)]  +  σου  Α  \  των  ιερέων]  ρΓ  των  πρεσβυτέρων  Α(£ 
2  πολυανδρειον  Β*(^)  (-δρων  Β^Α)  |  πύλης]  πυλών  Κ  ρΓ  της  Α  \  θαρσεις] 
πρθαρσινς  Κ*  θαρσις  Κ1  Χαρσιθ  Λ  Χαρσειθ  Α  Γ)  |  οπι  τούτους  ΝΑ(^)  |  αν] 
εαν  Α  3  τον  λογον]  τους  λογούς  Κ  λογούς  Α  \  βασιλέως  £<*  (-λευ 
^ο.αΓϊ))  |  οιη  και  άνδρες  Ιούδα  Α  |  Ιερουσαλήμ]  ρΓ  εν  Βα1,Κ  |  οιώ  και  οι  εισ7Γ. 
εν  τ.  π.  ταυταις  Κ  |  Κυριοϊ]  +  α'σ'  ·*·  των  δυναμεω\  (2Π1£  |  οπι  αυτά  Α  |  τα 
ωτα]  ρΓ  αμφότερα  Κ0·3 
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χιχ  4 ιερεμιας 

Β  αυτοί),   4άνθ'   ων   εγκατελιπόν   με    και    άπηΧΧοτρίωσαν   τον    τόπον  4 
τούτον,  και  (θύμιασαν  εν  αύτω  θεοϊς  άΧΧοτρίοις  οις  ουκ  βδεισαν  αύτοϊ 
και  οι  πατέρες  αυτών  και  οι  βασιλείς  Ίουδα  επλησαν  τον  τόπον 
τούτον  αιμάτων  αθώων,  5  και  οικοδόμησαν  υψηλά  ττ/  Βάαλ  τον  κατά-  $ 

καίειν  τους  υιούς  αυτών  εν  πνρ'ι'  ουκ  ενετειλάμην  ούδε  διενοηθην  εν 
τη  καρδία  μου.    6διά  τούτο  ιδού  ημεραι  έρχονται,  Χεγει  Κύριος,  κα\  6 
ου    κληθησεται  τω  τόπω  τούτω   Αιάπτωσις  και  ΊΙοΧυάνδριον  υιού 

'Έ,ννόμ,  άΧΧ'  η  ΊΙοΧυάνδριον  της  σφαγής.    7  και  σφάζω  την  βουΧην  η 
Ιούδα  και  την  βουΧην  Ιερουσαλήμ  εν  τώ  τόπω  τούτω,  και  καταβαΧώ 
αυτούς  εν  μαχαίρα  εναντίον  τών  εχθρών  αύτών  και  εν  χερσϊν  τών 
ζητούντων  τάς  ψυχάς   αύτών,  και  δώσω  τούς   νεκρούς    αύτών  εις 

βρώσιν   τοΊς  πετεινοις  του  ούρανοΰ  και  τοις  θηρίοις  της  γης,  8 και  8 
κατάξω  την  πόΧιν  ταύτην  εϊς  άφανισμον  και  εις  συριγμόν  πάς  6 

παραπορευόμενος  επ'  αύτης  σκυθρωπάσει  και  συριεϊ  νπερ  πάσης  της 
πΧηγης  αύτης.    9  και  εδονται  τάς  σάρκας  τών  νίών  αύτών   και  τάς  9 
σάρκας  τών  θυγατέρων  αύτών,  και  έκαστος  τάς  σάρκας  του  πΧησίον 
αύτού  εδονται  εν  τη  περιοχή  και  πολιορκία  ι)  ποΧιορκησουσιν  αύτούς 

οι  εχθροί  αύτών.     10 και  συντρίψεις  τον  βικον  κατ  οφθαλμούς  τών  ίο 
ανδρών  τών  εκπορευομενων  μετά  σου,  11  και  ερεΐς  Τάδε  Χεγει  Κύριος  ιι 
Ούτως    συντρίψω  τον   Χαον   τούτον    και  την    πόΧιν  ταύτην  καθώς 

συντρίβεται  αγγος  όστράκινον,  δ  ού  δυνησεται  ιαθηναι.     Ι2οτι  ούτως  ΐ2 
ποιήσω,  Χεγει  Κύριος,  τώ  τόπω  τούτω  και  τοις  κατοικούσιν  εν  αύτώ, 

του   δοθήναι  την   πόΧιν  ταύτην   ως  την  διαπίπτουσαν .    13 και  οίκοι  13 

^Αζ,)       4  ων]  +  α'  ·*■  οσα  0™Ζ  |  εγκατελιπόν]  ενκατεΧιττομεν  Κ  εγκατελειττον  Α(^)  | 
οπι  με  Ν*  (ηαο  Ν·:·*  (?)  ηι§:)  |  τον  Τ0ΊΓ0ν  ρΓ  α'  ·χ  συν  ς)™^  5  υψη- 

λά] τρτ  τα  (^*νκΐ  (ρο5ΐ63.  Γ&δ:  ηαο  δΐιο  *  (5™*)  |  πνρι  {πυρ  Κ*)]  +  σ'  £  ολο- 
καυτωματα  τω  Βααλ  |  ουκ]  ρΓ  α  ΝΑ(^)  |  ενετειλαμην]  +ονδε  ελαλησα 
Α<3  6  τω  τοχω]  ρΓ  επι  Α  |  τουτω]  +  ετι  Β^Κί^)  |  διαπτωσις]  θαφεθ 
κ  φαραγξ  |  πολυανδρειον  (ι°)  Β*  (-δριον  Βι)^ίΑ^)  |  πολυανδρειον  (2°)  Β* 
(-δριον  ΝΑ(,))]  φαραγξ  0™%  1  σφάξω]  κατασφάξω       |  μαχαιρη  Α  | 
έναντι  ̂ (^  |  των  ζητούντων]  οπι  των  Ν*  (δηρβΓδΟΓ  Κε·3'?))  |  ουρανού]  +  και  του 
7Γ6τ.|  του  ουρ.  0*  (ίπιρίΌΟ  (21ΓοΓί)  8  καταξω]  ταξω  Α^  |  την  πολιν]  ρι- 
α'  ·*·  συν  0™Ζ  |  οιτι  εις  2°  Α  |  συρισμον  Κ*  (γ  δυρ  Γ3.δ  Κ?)  |  πορευομενος  Χ* 
(παρα  δυρεΓδΟΓ  &ε·3(?))  |  επ  αυτής]  επ  αυτη  |  πάσης]  ταύτης  Ν*  (πασ.  Νε·Μ?>) 
9  οπι  αντων  2°  ̂   |  πολιορκία]  ρ  γ  εν  ̂ Α  ρ  γ  εν  τη  |  πολιορκησωσιν  ^  | 
αυτών  3°]  +  α'σ'θ'  ·*   κ  οι  ξητουντες  τη\  ψυχή\  αυτώ\  0™%  10  βικον] 
+  τούτον  Α  11  ερεχς]  +  προς  αυτούς  (,)  |  τον  λαον]  ρΓ  α'      συν  ί^11^  | 
ιαθηναι]-^  ετι  Α(^  +  (ροδί  ετι)  α'0'  κ  εν  τω  θαφεθ  θαψονσϊ\  παρα  το  μη 
υπαρχειν  τόπον  του  θαψαι  12  οπι  οτι  Α(^)  |  οπι  ποιήσω  Ν* 
(δπρεΓδΟΓ  ̂ ε·3<?>)  |  λέγει  Κύριος]  ειπεν  κ~ς  Κ  οπι  Α  |  τούτω]  +  λέγει  κτ  Α  |  οπι 
και  Α  |  την  πολιν]  ρν  α'  ·*·  συν  |  ταυτην  (αυτήν  ̂ *)]  οπι  Α  |  δια- 
πιπτουσαν]  +  γην  ̂ *  (ΐπιρΓοο  13  οίκοι  ι°]  ρΓ  οι  Κ  ρΓ  έσονται  οι 
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ιερεμιας 

χχ  5 

^Ιερουσαλήμ  και  οίκοι  βασιλέων   Ιούδα    έσονται   καθώς  6  τόπος  6  Β 
διαπίπτων,  άπο  των  ακαθαρσιών  αυτών  εν  πάσαις  τα"ις  οίκίαις  εν 
α'ις  έθυμίασαν  έπ\  τών  δωμάτων  αυτών  πάση  τΐ(  στρατιά  του  ουρανού 

14  και  εσπεισαν  σπονδάς  θεοΐς  άλλοτρίοις.  14  Και  ηλθεν  Ιερεμίας 
άπο  της  διαπτώσεως,  ου  άπεστειλεν  αυτόν  Κύριος  εκεί  του  προφη- 
τεϋσαι,  και  εστη  εν  τη  αυλή  οίκου  Κυρίου  και  ειπε  προς  πάντα  τον 

ΐ5  Χαόν  15  Τάδε  Χεγει  Κύριος  Ιδού  εγώ  επάγω  επ\  την  πάλιν  ταύτην  και 
έπ\  πάσας  τάς  πόλεις  αυτής  και  επ\  τάς  κώμας  αυτής  άπαντα  τα.  κακά 

ά  ε'λάλησα  έπ'  αυτήν,  οτι  εσκλήρυναν  τον  τράχηλον  αυτών  του  μη 
εισακούειν  τών  εντολών  μου. 

XX  ι  χΚαι  ήκουσεν  ΤΙασχώρ  υίος  Έμμήρ  ό  Ιερεύς,  και  ούτος  ην  καθεστα- 
μένος  ηγούμενος  οίκου   Κυρίου,   του  Ιερεμίου   προφητεύοντος  τους 

2  λόγους  τούτους.  2  και  έπάταξεν  αυτόν,  και  ένέβαΧεν  αυτόν  εις  τον 
καταράκτην  6ς  ην  εν  πύλη  οίκου  άποτεταγμενου  του  υπερώου,  ος  ην  εν 

3  οίκω  Κυρίου.  3 και  έζήγαγεν  ΤΙασχώρ  τον  Ίερε/χίαι>  εκ  του  κατα- 
ράκτου,  και  εΐπεν  αύτω  Ιερεμίας  Ουχί  ΤΙασχώρ  έκάΧεσεν  Κύριος  το 

4  ονομά  σου  αλλ*  η  Μετοικον.  4  διότι  τάδε  Χεγει  Κύριος  Ιδού  εγώ 
δίδωμί  σε  εϊς  μετοικίαν  συν  πάσι  τοις  φιλοις  σου'  και  πεσούνται  εν 
μαχαίρα  εχθρών  αυτών,  και  οί  οφθαλμοί  σου  οψονταΐ'  και  σε  και 
πάντα  Ιούδα  δώσω  εις  χείρας  βασιλέως  Βαβυλώνος,  και  μετοικιούσιν 

5  αυτούς  και  κατακόψουσιν  εν  μαχαίραις.  5και  δώσω  την  πάσαν  Ισχύν 
της  πόλεως  ταύτης  και  πάντας  τους  πόνους  αυτής  και  πάντας  τους 

13  οίκοι  2°]  ρΓ  οι  Ν0·» |  βασιλέως  ζ}*  \  Ιδα  Ν*  (Ιούδα  |  οπι  έσονται  ΚΑ(^ 
|  διαπίπτων]  +  _  πάντες  οίκοι  βασιλεώ\  Ιονδα  ως  τόπος  τον  Ύαφεθ  0^™%  \  οπι 

απο  |  οπι  αντων  ι°  Α(^  |  εθυμιωσαν  Α  |  αυτών  2°]  οπι  Α(^*  (ηαο  (^ε)  | 
στρατεια  Α^*  (-τια  0*)  14  Ιηρεμιας  Α  |  διαπτωσεως]  +  του  τόπον 
Ύαφεθ  Α  αάηοΐ  Ύαφεθ  ερμηνεύεται  διαπτωσις  0™%  |  οπι  εκει  Α  |  τη  ανλη~\ 
οπι  τη  Ν*  (δηρ6Γ50Γ  ̂ <:·3)  Α  |  οίκου]  ρΓ  του  |  ειττερ  ΝΑ(^  |  πάντα 
$αρ  ταδ  7       νίά  ΙίΙΙ  ̂ α?  15  Κύριος]  +  α'θ'  των  δυνάμεων  ο  θς  Ιηλ 
^Π1&  |  την  πολιν  ταυτην]  Ιλημ  |  και  ι°]  ρΓ  κακα  Α  |  οπι  πάσας 
ΝΑ  |  πολις  Β*Ν*Α  (-λευ  Β3^·15^  (^)  |  αυτής  ιΰ]  οπι  Ν<2  πάσας  Α  |  οπι 
ε7τι  3°  Κ  |  αυτήν]  +  και  επι  τας  7Γθλεΐ5  (-λυ  Ν*  -λευ  Ν0·1»^))  αυτής  ΝΑί^  | 
τραχηλον]  αυχένα        |  εισακοι/σαι  ^  |  εντολών]  λόγων  Α(^  XX  1  νιος] 
ρτ  ο       \  κατεσταμενος  Α  2  αυτόν  ι°]  ΙΙασχωρ  το|  Ιερεμιαν  το|  προ- 

φήτη] (±'η8  |  ενεβαλεν]  εδωκε|  0™%  |  αποτεταγμενη  Ν*  (-νου  Κ1)  3  και 
ΐ°]  ρΓ  ·*·  α'θ'  κ  εγενετο  τη  επανριο\  (^"^  |  μετοικον  (-χρν  Α*  -κον  Α1·)] 
+  α'σ'θ'  ·%  κυκλοθεν  (}ιηζ  4  διότι]  δια  τούτο  Α  |  μετοικεσιαν  (^*  (-κιαν 
Ω?)  I  πασιν  Α  |  μαχαιρη  Α  |  Ιονδαν  ̂ ε  η(?)  Α(^)  |  αυτούς]  +  ·*  ει?  Βαβυλώνα 
<^)π,ε  |  κατακοι/'Οΐ'σιΐ']  +  αυτούς         |  μαχαψαις]  μάχαιρα  Α  5  την  πασαν 
ισχνν]  πασαν  την  ισχ.  Α  |  παντας  ι°]  ρΓ  α'  *  συν  (<)ιηΚ'  |  αυτής]  +  ■*·  κ  πασαϊ 
την  τιμήν  αυτής  (^"'ε 
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XX  6 ιερεμιας 

Β  θησαυρούς  τον  βασιλέως  Ιούδα  €ΐ?  χείρας  εχθρών  αυτού,  κα\  άζουσιν 
αυτούς  εις  Βαβυλώνα.    6  κα\   σύ   και   πάντες  οι  κατοικούντες  έν  τω  6 
οικω  σον  πορεύσεσθε  εν  αιχμαλωσία,  και  εν  Βαβυλώνι  άποθανη,  και 

εκει  ταψηστ]  σύ  και  πάντες  οι  φίλοι  σον  ο'ις  έπροφητευσας  αύτοις 
ψενδη. 

7Ήπάτησάς  με,  Κύριε,  και  ηπατηθην,  εκράτησας  και  ηδννάσθης'  η 
έγενόμην  είς  γέλωτα,  πάσαν  ημέραν  διετέλεσα  μνκτηριζόμενος·  8  οτι  8 
πικρω  λόγω  μον  γελάσομαι,  άθεσίαν  κα\  ταλαιπωρίαν  επικαλέσομαι, 
οτι  έγενηθη  λόγος  Κυρίου  εις  όνειδισμόν  εμο\  και  χλενασμόν  πάσαν 
ημεραν   μου.    9  και  €ΐ7τα  Ού  μη  ονομάσω  το  όνομα  Κυρίου,  και  ου  9 
μη  λαλήσω  ετι  επ\  τώ  ονόματι  αυτού,    και  εγενετο  ώς  πυρ  καιόμενον 
φλέγον  εν  τοις  όστοις  μον,  και  παρείμαι  πάντοθεν  και  ον  δύναμαι 

φέρειν,   106τι  ήκουσα  ψ-όγον    πολλών    σνναθροιζο μένων    κνκλόθεν  ίο 
κυκλόθεν  'Έπισνστητε,  και  έπισνστώμεν   έπ'  αντω   πάντες  άνδρες 
φίλοι    αντον'    τηρήσατε  την   επίνοιαν   αυτού  εί  άπατηθησεται,  και 
δννησόμεθα  αντώ  και  λημψόμεθα  την  έκδίκησιν  ημών  έζ  αυτού.    "ό  ιι 
δ«  κύριος  μετ'  ε  μου  καθώς  μαχητής  Ισχύων  διά  τοντο  έδιωξαν  και 
νοησαι  ουκ  ηδύναντο'  ησχύνθησαν  σφόδρα,  οτι  ουκ  ενόησαν  ατιμίας 
αυτών,    αι    δι    αιώνος    ουκ    έπιλησθησονται.     12Κύριε,    δοκιμάζων  ΐ2 
δίκαια,  συνίων  νεφρούς  και  καρδίας,  Χδοιμι  την  παρά  σον  έκδίκησιν 

εν  αύτοίς,  οτι  προς  σέ  απεκάλυψα  τα  άπολογηματά  μου.     13ασατε  13 
τώ   κυρίω,  αΐνέσατε  αυτω,  οτι  έζείλατο  ψνχήν  πένητος  εκ  χειρός 

πονηρευομένων.  1^Έπικατάρατος  η  ημέρα  εν  η  ετέχθην  εν  αύτη.  14 
ή  ημέρα  εν  η  ετεκέν  με  η  μητηρ  μου  μη  εστω  έπευκτη·  Ι5έπι-  15 
κατάρατος    6   άνθρωπος  ό  εύαγγελισάμενος   τώ    πατρί  μον  λέγων 

ΝΑς>  5  Ιούδα]  +  δώσω  0™ε  |  εχθων  Ν*  (εχθρ.  Νε·*(?))  |  αυτού]  αυτω^  ΑΟ.Ά  +  α'θ' 
·*·  κ  διαρπωνται  αυτούς  κ  ληψονται  αυτούς  0™8  6  συ  ι°]  +  ΐΙασχωρ  ̂ Iη?  | 
κατοικονντεις  Κ*  (·τες         |  πορευεσθε  ̂ *  πορενσεσθαι  Κ0·3 Μ  7  εκρα- 
τησας]  +  με  ̂   |  ηδυνασθην  ̂   |  εγενόμην]  ρΓ  και  Κ  8  λογο?]  ρτ  ο  |  χλευ- 

ασμον] €15  χλευασμα  &  εις  χλευασμον  Α(^)  9  ονομάσω]  +  ετι  0.  |  οπι  6τι 
Α  |  αυτού]  τούτω  Α  |  εγενετο]  +  ασ'θ'  ·*  εν  τη  καρδία  μου  0™%  |  οστεοις 
&Α(^)  |  τταρειμι  ̂ *  (-μαι  (^)3)  10  οτι]  επι  Κ*  (οτι  ̂ ε·Ε)  |  συναθριζομενων 

(-θροιξ:  Κ0·***))  |  οπι  κυκλοθεν  ι°  Β3ί)Α(^)  |  εττιστηται  Ν*  (ετισυστ. 
Κς-αβ))  |  οπι  επ  Ον[ά  \  αυτω  ι°]  αντον  Α  |  ληψομεθα  Ο3-  11  ο  δβ]  και 
Α<3  |  μαχητής]  μαθητής  Α  |  ισχύων]  ισχυρός  Α  |  αιώνος]  ίηοερ  αιε  Κ*νΐά 
12  Κυριε]  +  Θ'  '%·  των  δυνάμεων  φ™8  |  εν  αυτοΐί]  εξ  αυτών  |  τα  αττολογ.] 
Οίτη  τα  Κ*  (δαρ6Γ50Γ  Κ°·Ε  <νίά>)  13  εξειλετο  ̂   |  ψυχην]  ρΓ  α'σ'  ·%■  την 
(^)πϊ£  |  πονηρευομένων]  ρΓ  στερεωτερο\  Κ*  ρΓ  στερεοτερο\  κ  στερεωτερων 
αυτού  Α(^*  (πονηρ.  0™%)  14  οπι  εν  ι°  Α  |  ετεχθην]  εγενηθην  Α  |  εν  30] 
οπι  Κ  ρΓ      (δΐιρεΓδΟΓ)               15  ευαγγελισαμενος]  σ  δυρ  Γαδ  Α3 
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ιερεμιας 

χχι  7 

ι6  *Ετέχθη  σοι  αρσεν,  εύφραινόμενος.    τ6εστω  6  άνθρωπος  εκείνος  ως  Β 
αί   πόλεις    ας    κατέστρεψεν    Κύριος  εν   θυμω   και  ού  μετεμελήθη, 

ΐ7  άκουσάτω  κραυγής  το  πρωί  και  αλαλαγμού  μεσημβρίας·  17  οτι  ουκ  άπέ- 
κτεινέν  με  εν  μήτρα  και  εγενετό  μοι  ή  μήτηρ  μου  τάφος  μου  και  ή 

ι8  μήτρα  συλλήμψεως  αιωνίας.  ιΒΐνα  τ'ι  τοΰτο  έξήλθον  εκ  μήτρας  του 
βλέπειν  κόπους  και  πόνους,  κα\  διετέλεσαν  εν  αισχύνη  αι  ήμεραι  μου; 

XXI  Ό  λόγος  ό  γενόμενος  παρά.  Κυρίου  πρδς  Ίερεμίαν,  οτε  άπέστειλεν  προ* 
αυτόν  6  βασιλεύς  Σεδεκίας  τον  ΊΙασχώρ  νίόν  Μελχίου  καΐ  Σοφονίαν 
υ'ιόν  Μανασσαίου  τον  ιερέα  λέγων 

2  2*Έπερώτησον  περ\  ήμών  τον  κύριον,  οτι  βασιλεύς  Βαβυλώνος 
έφέστηκεν   εφ*  ήμάς,   ει   ποιήσει  Κύριος  κατά  πάντα  τα.  θαυμάσια 

3  αυτού,   και   άπελεύσεται  αφ*  ήμών.  3  Και  είπεν   προς  αυτούς 
4  Ιερεμίας  Ούτως  ερεϊτε  προς  Σεδεκίαν  βασιλέα  Ιούδα  4Τάδ*  λέγει 
Κύριος  Ιδού  εγώ  μεταστρέφω  τα  οπλα  τα  πολεμικά  εν  οις  ύμεϊς 
πολεμείτε  εν  αυτοΐς  προς  τούς  Χ,αλδαίους  τους  συν κεκλεικότας  υμάς 

5  έξωθεν  τού  τείχους  εις  το  μέσον  της  πόλεως  ταύτης,  5και  πολεμήσω 
έγω  υμάς  εν  χειρί  εκτεταμένη  κα\  εν  βραχίονι  κραταιω  μετά  θυμού 

6  και  οργής  μεγάλης'  6 και  πατάξω  πάντας  τούς  κατοικούντας  εν  τή 
πόλει  ταύτη,  τούς  ανθρώπους  και  τά  κτήνη,  εν  θανάτω  μεγάλω,  και 

7  άποθανούνται.  7 και  μετά  ταύτα  ούτως  λέγει  Κύριος  Δώσω  τον 
Σεδεκίαν  βασιλέα  Ιούδα  και  τούς  παϊδας  αυτού  και  τον  λαον  τον 
καταλειφθέντα  εν  τη  πόλει  ταύτη  άπ6  τού  θανάτου  και  από  τού  λιμού 

15  σοι]  ίηοερ  σον  Κ*  |  αρσην  Αί^*  ρΓ  α'σ'θ'  *·  υιοί  (^"^  |  ευφραινομενος]  ΚΑζ) 
+       θ'  ευφρανεν  αντον  Ο™1^  16  εστω]  εσται  Α  |  πολις  Κ*  (-λει$ 

|  κατεστεψεν  Κ*  |  ακούσατε  Η*  (-τω  Νε·*(νκΐ))  |  μεσημβρίας]  ρτ  0£·  εν 
καιρώ  17  μήτρα  ί°]  +  μητρός  Α(±  |  η  μήτρα]  οηι  η      |  συλλήψεως  0* 
18  μητρός  Κ*  |  πόνους]  μόχθους  Κ*  (πον.  ̂ ε·3111^)  |  οΐΏ  και  2°  ΐ\*  \  διετέ- 

λεσαν] ρτ  ο  Κε·»πι^νίά  XXI  ίιί  οΐΏ  παρα  Κυρίου  ̂   |  Ιερεμίαν  (Ιηρ.  Α)] 
+  παρα  κϋ  |  οτι  Α  |  οιτι  προς  αυτόν  Κ*  (ηαο  Κ0·3  Πι&)  |  Σοφονιαν]  ρτ  τον  I 
Μανασσαιου]  Μνασσαιου  Β3ΐ>  Μασεου  Κ  Μασσαιοι»  Α  Μαασαιου  ^  |  ιερεαν  #* 
ερεα  Α*  (ιερέα  Α1)  2  βασιλεύς]  ρΓ  ο  Α  ρΓ  α'σ'θ'  ·*·  Ναβοι/χοδοροσορ 
0™ε  |  ει]  ειπως  |  Κυριος]  +  α'θ'  &  μεθ  ημω\  <3"'ε  \  οττι  αφ  ημών  Ν*  (ηΣίβ 
Κ1)        3  οπι  βασιλέα  Ιούδα  4  Κυριος]  +  α'σ'  %  ο  θ'ς  Ιηλ  <^™ζ  |  μετα- 
στεφω  Ν*  \  πολεμικά]  +  σ'  τα  εν  χερσι\  υμώ\  ̂ Π1&  |  πολεμείτε]  +  α'σ'θ'  Φ 
τον  βασιλέα  Βαβυλωνος  \  Χαλδεους  Η  \  συνκεκλεικοτας  (συγκεκλ.  Β^Ο)] 
συγκλειοντας  Α  |  υμας]  ημας  Α  |  ει*  το  μ.]  ρτ  θ'  *·  κ  συνάξω  αυτούς  (^)πιε 
5  €7ω  υμας]  υμας  εγω  Ν  οπι  εγω  (^)*  (ηαΐ}  (^α)  |  εν  ι°]  ε  Κ*  (ν  5ΐιρ6Γ50Γ 
Κ°·αϊ)  |  εντεταμενη  Α  |  κραταιω]  ρτ  υφηλω  £ί*  ρΓ  υψ.  κ  (κ  δΐιροΓδΟΓ)  &ίς·3 
υψηλω  Γ,)"1^  |  μεγάλης]  και  παροργισμου  μεγάλου  Α(^  6  οηι  εν  2°  Κ* 
7  ουτω  Κ*  |  δωσω]  παραδώσω      |  βασιλεαν  Κ*  |  αυτοί»]  αυτών  Κ* 
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χχι  8 ιερεμιας 

Β  και  άπό  της  μαχαίρας  είς  χείρας  εχθρών  αυτών  τών  ζητούντων  τάς 
ψυχάς  αυτών,  και  κατακόψουσιν  αυτούς   Ιν    στόματι  μαχαίρας·  ου 

φείσομαι  επ'  αύτοις,  κα\  ου  μη  οίκτειρήσω  αυτούς.     8  και  προς  τον  8 
Χαόν  τούτον  ερεϊς  Τάδε  λε'γει  Κύριος  Ιδού  εγώ  δεδωκα  προ  προσώπου 
υμών  την  όδον  της  ζωής  και  την  όδον  του  θανάτου-  9 6  καθήμενος  εν  9 
ττ)  πόΧει  ταύττ)  άποθανειται  εν  μαχαίρα  και  εν  Χιμώ,  και  6  εκπορευ- 
όμενος  προσχωρήσαι  προς  τους  ΧαΧδαίους  τους  συν κεκΧεικότας  υμάς 

ζήσεται,  και  εσται  η  ψυχή  αυτού  εις  σκύΧα   και  ζήσεται.     10 διότι  ίο 
εστηρικα  το   πρόσωπον  μου  επ\  την   πόΧιν  ταυτην   είς  κακά  και 

ουκ  «ί  άγαθά'  εις  χείρας  βασιλέως  ΒαβυΧώνος  παραδοθήσεται,  και 
κατακαύσει  αυτήν  εν  πυρί.  ΙΙΌ  οίκος  βασιλέως  Ίουδα,  ακούσατε  ιι 
Χόγον  Κυρίου"  Ι2οΐκος  Ααυείδ,  τάδεΧεγει  Κύριος  Κρίνατε  πρω\  κρίμα  και  ΐ2 
κατευθύνατε,  και  εξεΧεσθε  διηρπασμενον  εκ  χειρός  άδικούντος  αυτόν, 
οπως  μή  άναφθή  ως  πυρ  ή  οργή  μου  και  καυθήσεται,  και  ουκ  εσται  6 

σβεσων.     13ίδού  εγώ  προς  σε  τον  κατοικούντα  τήν  κοιλάδα  Σόρ  την  13 
πεδινήν,  τους  λέγοντας  Τις  πτοήσει  ημάς;   ή  τις  είσεΧεύσεται  προς 

το  κατοικητήριον ;   Ι4και  ανάψω  πυρ  εν  τω  δρυμω  αυτής,  και  εδεται  14 
πάντα  τα  κυκΧω  αυτής. 

*Τάδε  λέγει  Κύριος    Ιίορεύου    και    κατάβηθι  είς  τον  οίκον   του  ι 
βασιλέως  Ιούδα,   και  ΧαΧήσεις  ε'κει  τον  Χόγον  τούτον,  2και  ερείς  2 
"Ακουε  Χόγον  Κυρίου,  βασιΧεύ  Ιούδα  6  καθήμενος  επϊ  θρόνου  Ααυείδ, 
συ  και  ό  οίκός  σου  και  ό  λαό?  σου  και  οι  είσπορευόμενοι  ταΐς  πύΧαις 
ταύταις  3Τάδε  Χεγει    Κύριος   Ποιείτε  κρίσιν    και    δικαιοσύνην,   και  3 
εξαιρεϊσθε  διηρπασμενον  εκ  χειρός  άδικούντος  αυτόν,  και  προσήΧυτον 

ΚΑ<3       7  μάχαιρας  ι°]  + α'σ'θ'  ·*·  εν  χειρι  Ναβονχοδονοσορ  βασιλέως  Βαβυλωνος  και 
0™Ζ  |  των  ζητονντων]  ρΓ       κ  εις  χείρα  \  αυτού]  αυτούς  Α  +      κ  ουκ 
ελεήσω  αυτούς  0*°Ζ  8  οπι  εγω  Α  |  ροδί  οδον  ΥΆ5  η  νεί  8  ΙίΚ  Β1ίοτί 
9  μάχαιρα]  λιμω  |  λιμω]  μάχαιρα  ̂   +  κ  εν  θανατω  (^"^  |  συγκεκλεικοτας 
Β^Α^  |  εσται] +  α'σ'θ'   *    αυτω  (±  \  εισκυλα  Ν*  («5  σκ.  Ν?)  10  διότι] 
οτι  Κ*  (δι  δίφδΓδοι·  Κ?)  |  εστηριξα  Κ^ί^)  εστηρισα  Α  |  ουκ\  εις  Β*  ον\κ  εις  Β*  | 
αγαθά]  +  *  α'σ'θ'  φησΐ\  κς  ̂ Iη&  12  πρωί]  ρτ  το  ς\(^  |  κατεννεται  Κ* 
(κατευθυν.  Χ?)  |  εδιηρπασμενον  ̂ *νκ1  (ϊιηρΓοΐ)  ε  ̂ ?)  |  1>15  50Γ  και  ουκ  εσται  Α  | 
σβεσων]  +  θ'  απο  προσώπου  αδικίας  επιτηδευμάτων  υμώ\  0™%  13  προς  ι°] 
€τγι  ζ)  |  αηίε  Σορ  Γ3.5  ι  ΚΙ  (α  νίά)  Β3,5νί(1  |  πεδινην  Β5  (-δεινην  Β*)  +  α'σ'θ'  * 
φησϊ\  κΊ  ̂ 1η&  |  προς  2°]  εις  ̂   |  κατοικητήριον]  +  ημων  ̂ ^Α^  14  και  ι°]  ρΓ 
α'θ'  ·*  κ  επισκεψομαι  εφ  νμας  κατα  τα  πονηρά  επιτηδεύματα  υμω\  φησιν  κς 

|  δρυμω]  θυμω  Α  |  εδεται]  κατεδεται  Α  XXII  1  ευ]  επ  Ν*  (ευ  Ν0·3)  | 
τον  οίκον]  οϊώ.  τον  ̂   I  τον  λογον]  ρΓ  α'      συν  0™%  2  βασιλευ]  βασι- 

λέως Ν*  |  συ] + και  οι  παιδε$  ̂ ε·3^"1  (γ&5  Κ0·15)  |  ο  οίκος]  οι  παίδες  |  ταυ 
πυλαις  ταυταυ]  τας  πυλας  ταύτας  Κ  ρΓ  εν  Α  3  κρίσιν]  κρίμα      |  προσ\- 
ηλυτον  0*  προ\σηλ.  ̂ 3 
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και  όρφανον  και  χήραν   μη   καταδνναστενετε,  και  μη  ασεβείτε,  και  Β 
4  αίμα  άθώον  μη  εκχεητε  εν  τω  τόπω  τούτω.  4  διότι  εάν  ποιονντες 
ποιήσητε  τον  Χόγον  τούτον,  κα\  είσελεύσονται  4ν  ταίς  πνλαις  τον 

ο'ίκον  τούτον  βασιλείς  καθήμενοι  έπι  θρόνον  ΑανεΙδ  και  έπιβεβηκότες 
ε'φ'  αρμάτων  και  ίππων,  αντο\  και  οι  παίδες  αντων  και  6  λαος  αντων. 

5  5βάι/  δε  μή  ποιήσητε  τονς  λόγονς  τούτονς,  κατ  εμαντον  ωμοσα,  λε'γει 
6  Κνριος,  οτι  εις  έρήμωσιν  εσται  ό  οίκος  ούτος.  6  οτι  τάδε  λέγει  Κύριος 
κατά  τον  ο'ίκον  βασιλέως  Ιούδα    Γαλαάδ  σν  μοι,  αρχή  τον  Αιβάνον, 

7  εάν  μή  θώ  σε  εϊς  ερημον,  πόλεις  μή  κατοικηθησομίνας·  7  και  επάξω 
επί  σε  άνδρα  όλεθρεύοντα  και  τον  πελεκνν  αντον,  και  εκκόψονσιν 

8  τάς  ε'κλεκτάί  κέδρονς  σον  και  εμβαλονσιν  εις  το  πνρ.  8 και  διε- 
λεύσονται  εθνη  δια  τί}$·  πόλεως  ταύτης,  και  ερεΐ  έκαστος  προς  τον 

πλησίον  αντον  Διά  τι  επο'ιησεν  Κύριος  όντως  τη   πολει  ταύτη  τη 
9  μεγάλη;  9 και  ερονσιν  Άνθ'  ων  ενκατελιπον  τήν  διαθήκην  Κνρίον 

θεοί)    αντων,   και    π ροσεκύνησαν   θεοϊς  άλλοτρίοις   και  εδούλενσαν 

ίο  αντόΐς.  10Μή    κλαίετε  τον  τεθνηκότα  μηδε   θρηνείτε  αντόν 
κλαύσατε  κλανθμω  τον  εκπορενόμενον,  οτι  ονκ  επιστρέφει  'έτι  ονδε 

ιι  δέεται  τήν  γήν  πατρίδος  αντον.  11  διότι  τάδε  λέγει  Κύριος  επί 
Σελλήμ  ν'ών  Ίωσεία  τον  βασιλεύοντα  αντί  Ίωσεια  τον  πατρός  αντον, 

ΐ2  ος  έξήλθεν  εκ  τον  τόπον  τούτον  Ονκ  αναστρέψει  εκεί  ετι,  12  αλλ '  ή 
εν  τω  τόπω  ον  μετωκισα  αντον  εκεί  άποθανείται,  και  τήν  γήν  ταύτην 

13  ονκ  οψεται  ετι.  13Ό  οικοδομών  οίκίαν  αντον  ον  μετά  δικαιο- 
σύνης και  τά  νπερωα  αντον  ονκ  εν  κρίματι,  παρά  τώ  πλησίον  αντον 

ΐ4  έργάται  δωρεάν,  και  τον  μισθον  αντον  ον  μή  αποδώσει  αντώ.  Ι4ωκο- 
δόμησας    σεαντω    οίκον    σνμμετρον,   νπερωα    ριπιστά  διεσταλμενα 

3  καταδνναστενσητε  Κ*  (-ται^·*5)  4  τον  Χογον]  ρτ  α'·*·  συν  0™Ζ  |  εισε-  ΚΑ  Ο 
λευσεται  Κ  |  βασιλέα  (-λεω*  Κ0·3  -λει$  ΓΐΐΓδ  Κ0·15)]  +  και  άρχοντες  Α  |  Δαυίδ 

|  αυτοί]  αυτού  Κ*  5  τονς  Χογονς]  ρΓ  α  ·*·  συν  6  βασιλέως] 
ρΓ  του  Κ  |  συ]  σοι  £ν  |  οπι  εΐί  (^)  |  πολύ  Κ*  (-λευ  Κ0·15)  7  ετταξω]  εισαξω 
Α  |  σε]  σοι  Κ  |  όλοθρενοντα  Β^Κί^  ίθΓΐ  |  σου]  ου  Κ*  |  ενβαΧουσιν  Κ  8  διε- 
λευσονται]  ελευσο^τε  Κ*  (διελ.  Κ0·3*  -νται  ̂ ε·ι')  |  εθνη]  +  πολΧα  ̂   |  ερει] 
ερονσιν  ΚΑ(,)  |  τ?7  πολει]  ττ?5  7Γ.  Κ*  |  τη  μεγάλη  ταντη  ΚΑ  9  εγκατε- 
Χιπον  Βι>ν'ί1(χ)Λ  ενκατεΧειττον  Κ*  εγκατελειπ.  Α(±*  \  θεον]  ρΓ  του  Α  |  αυ- 
των]  ρΓ  τωι>  πρωί/  10  κλανσατε]  +  δη  (,)  |  οτι... άναστρε  δπρ  Γ3.5  Α*  | 
επιστρέφει]  επιστρέψει  Κ  (αιπ.  Κ*  επ.  Κ0·13)  (^)  αναστρέψει  Α  (άναστρε  δυρ 
ταδ  Α11)  |  ονδε]  και  ον  μη  Κ(,)  |  οψεται]  ιδη  11  διότι]  οτι  Κ  |  Ιωσεια  ΐ°] 
Ιωσια  Β^ΚΓ,)  Ιωσιου  Α  |  τω  βασιλενοντι  ̂ ^Α^*  (τον  βασιλεύοντα  Γ,)"1^)  |  Ιω- 

σεια 2°]  Ιωσια  Βι,ϊ\ΑΟ  |  αναστρέψει]  ανακαμψι  Κ*  (-ψει  ̂ €·,))  |  ετι]  ουκετι 
ΚΑ  12  αλλ]  ρΓ  οτι  ̂   |  μετωκισαν  ̂   13  ο  οικοδομών]  ρί  ω  Α(^)  | 
οικιαν]  ρΓ  την  Λ   |  ου  /χετα  δικαιοσννης]  ονκ  εν  δικαιοσύνη  Α  \  πληιον  Κ* 
14  ωνοδο^σαί]  ρΓ  α'σ'θ'       ο  λεγω|  ̂ η,ί»,  |  σννμετρον  Κ  |  ριπιστα]  ευρύχωρα 
^*  (σ'β'  ριττιστα  ς)Μνκΐ/ιηίί) 
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Β  θνρίσιν  και  έξυλωμένα  εν  κέδρω   και   κεχρισμένα   εν  μιλτω.      15 μη  *5 
βασιλεύσεις,  οτι  σύ  παροξννη  εν  *Αχάζ  τω  πατρί  σον;   ον  φάγονται 
και  ού  πίονται·  βέλτιόν  σε  ποιειν  κρίμα  κα\  δικαιοσύνην.     16  ουκ   ε-  ι6 
γνωσαν,  ουκ  έκριναν  κρίσιν  ταπεινω  ουδέ  κρίσιν  πένητος'  ού  τοντό 
εστίν  το  μη  γνώναί  σε  ε  με,  λέγει  Κύριος;  17  Ιδού  ούκ  εισ\ν  οι  οφθαλμοί  ιη 
σον  ούδε  ή  καρδία  σον  καλή,  αλλ'  ει$·  την  πλεονεξίαν  σον  και  εις  το 
αΐμα  το  άθωον  τον  έκχέειν  αυτό,  και  64$·  αδίκημα  κα\  εις  φόνον  τον 
ποιείν.    18 δια  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  έπ\  Ιωακείμ  νιόν    Ίωσει'α  ι8 
βασιλέα  Ιούδα  Και  ε  π  ι  τον  άνδρα  τούτον  ού  μη  κόψωνται  αυτόν  *Ώ 
αδελφέ,   ούδε    μη   κλαύσονται    αύτόν    Ο'ίμοι    κύριε.     19ταφην    ονον  19 
ταφησεται,    σνμψησθείς    ριφησεται    έπέκεινα    της    πύλης  Ιερου- 

σαλήμ. 20>Ανάβηθι  εις  τον   Αίβανον   και   κράζον,  και  εϊς  τήν  2ο 
Βασάν  δός  την  φωνην  σον,  και  βόησον  εϊς  το  πέραν  της  θαλάσσης, 

οτι  σννετρίβησαν  πάντες  οι  έρασταί  σον.    21  έλάλησα  προς  σε  εν  τη  2ΐ 
παραπτώσει  σον,   και  είπας  Ούκ   άκονσομαΐ'  αυτη  ή  οδός  σον  εκ 
νεότητός  σον,  ούκ  ήκονσας  της  φωνής  μον.     22πάντας  τούς  ποιμένας  22 
σον  ποιμανεϊ  άνεμος,  και  οι  έρασταί  σον  εν  αιχμαλωσία  έξελενσονται, 
οτι  τότε  αίσχννθήστ]  και  άτιμωθήση  από  πάντων  των  φιλούντων  σε. 
23 κατοικούσα  εν  τω  Αιβάνω,  έννοσσεύονσα  εν  ταις  κέδροις,  κατα-  23 
στενάζεις  εν  τω  έλθειν  σοι  όδυνας  ως  τικτούσης.  24  £ώ  εγώ,  λέγει  Κύριος,  24 
εάν  γενόμενος  γένηται  *1εχονίας  νιος  Ιωακείμ  βασιλεύς  Ιούδα  άπο- 
σφράγισμα  έπϊ  τής  χειρός  τής  δεξιάς  μον,  εκείθεν  έκσπάσω  σε,  25 και  25 
παραδώσω   σε  εϊς  χεΐρας  των  ζητούντων   τήν  ψυχήν   σου,  ων  σύ 

εύλαβή    από    προσώπου  αύτών,   εις   χείρας  των  Χαλδαίων.    26  και  26 

ΝΑζ)       14  θυρισι<^  15  παροξυνη]  παρωξννθης       |  Αχαξ]  λχααβ  Α 
κεδρω  (^πιε  |  βελτιον]  +  ην  |  δικαιοσύνην]  +  καλην  Α(^)  +  α'σ'  'Ή-  τοτε 
0™ε  16  ταπεινών  Α  |  πένητος]  +  α'θ'       τοτε  αγαθο\  αυτω  |  τούτο] 
+  σοι  Α  17  αλλ]  αλλα  ΝΑ  |  και  2°  δΐιρ  ΓΣΐδ  τι  Ι  νίά  Β?  |  αδικήματα 
Α<3  |  ποιειν]  πιειν  Ν*  (ο  δυρβΓδΟΓ  Ν?)+ται/τα  Α  18  οπί  €7τι  Ιωακείμ... 
Ιούδα  και  Ν  |  επι  ι°]  ρΓ  ε7τι  τον  άνδρα  τούτον  0™-%  |  Ιωακιμ  0*  \  Ιωσια  ΒΒΑ 
Ιωσιου  |  και]  ουαι  Α(^  |  κοψονται  Α(^  |  αυτόν  ω]  ν  ω  δυρ  Γ3.5  Β35  |  ω]  ουαι 
Ν^Αί^  |  οπί  ουδε,.,κνριε  Α  |  κύριε]  +  και  οιμμοι  (οοιτ  οιαοι)  αδελφέ  (±  ('*■ 
αγαπητέ  0™%)  19  ονου]  ου  Ν  |  συμψησθεις]  συνψηθεις  ΝΑ  +  ω?  κοπριά 
0™%  20  κραξον]  κεκραξον  ΝΑ(^  21  ελαλησα]  ελάλησαν  (εαλησαν 
Ν*)  ΝΑ(^*  |  οηι  και  ειπας.,.νεοτητος  σου  Α  |  ουκ  ι°]  ου  μη  Ν  |  σου  30]  ϊηοερ 
τ  Ν*  |  ουκ  2°]  ρΓ  ·*·  οτι  <3ιη£  |  φωνην  Ν*  22  οιτι  οι  ερασται  σου  Α  | 
αισχυνθησει  Ν*  |  ατιμωθηση]  ατιμασθηση  Α  23  ενο\σευουσα  Α  |  κατα· 
στενάξεις]  ρΓ  σ'  *  οτι  ̂ Iη2  |  οδυνας]  ωδινας  Α<^)  24  Ιεχονιας]  Ιωακείμ 
Α  |  Ιωακείμ  (-κιμ  <23)]  Ιεχονια  Α  |  Ιούδα  δ\ιρ  Γαδ  Α3  (δεη  δραί  2  ϋΐΐ)  [  εκει- 
θεν]  ρΓ  α'σ'  *  οτι  (^ε  |  εκπασω  Ν*  {σ  δυρβΓδΟΓ  Ν?)  25  οπί  και  παρα- 

δώσω σε  Ν  |  των  ζητονντων]  οπί  των  |  ων]  ρΓ  *  κ  ευ  χείρα  (,)ηιε  |  αυτών] 
+  α'σ'  '%·  κ  εν  χειρι  Ναβουχοδονοσορ  βασιλέως  Βαβυλωνος  (}ΙΪΙΖ 270 
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άπορίψω  σε  και  την  μητέρα  σου  την  τεκούσάν  σε  είς  γήν  ου  ουκ  ΐτέχβης  Β 

27  ε'κεί,  και  ε'κει  άποθανεισθε'  27  ει?  δε  την  γήν  ην  αύτοϊ  εύχονται  ταϊς 
28  ψυχαΊς  αυτών  ου  μη  άποστρέψωσιν .  28ήτιμώθη  Ίεχονίας  ώς  σκεύος 

ου  ουκ  εστίν  χρεία  αυτού,  οτι  εζερίφη  κα\  εζεβΧήθη  είς  γήν  ην  ουκ  #δει. 

3ο  29  79  79>  «κουβ  λόγοι/  Κυρίου·  30γράψ·ον  τον  άνδρα  τούτον  εκκήρυκτον 
ανθρωπον,  οτι  ου  μη  αύξηθή  εκ  του  σπέρματος  αυτού  καθήμενος  επ\ 

θρόνου  Δαυει'δ,  άρχων  ετι  εν  τώ  Ιούδα. 
ίΧΙΙΙ   ι        **Ω  ποιμένες  οί  άποΧΧύοντες  κα\  διασκορπίζοντες  τα.  πρόβατα  τής 

2  νομής  αυτών.  2 δια  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  επι  τούς  ποιμαίνοντας  τον 
Χαόν  μου  Ύμεΐς  διεσκορπίσατε  τα.  πρόβατα  μου,  και  εξώσατε  αυτά  και 

ουκ  επεσκέψασθε  αυτά,  ιδού  εγώ  ε'κδικά  εφ'  ύμάς  κατά  τά  πονηρά  επι- 
3  τηδεύματα  υμών.  3 και  ε'γώ  εισδέζομαι  τούς  καταλοίπους  του  Χαού  μου 
επί  πάσης  τής  γής  ου  εζώσα  αυτούς  εκει.  και  καταστήσω  αυτούς  εις  την 

4  νομήν  αυτών,  και  αύζηθησονται  και  πΧηθυνθησονται.  4και  αναστήσω 
αύτοΐς  ποιμένας  οί  ποιμανοΰσιν  αυτούς,  και  ου  φοβηθήσονται  ετι  ούδε 

5  πτοηθήσονται,  λέγει  Κύριος.  5  Ιδού  ήμεραι  έρχονται,  λε'γει  Κύριος, 
και  αναστήσω  τώ  Δαι/είδ  άνατοΧήν  δικαίαν,  και  βασιΧεύσει  βασιΧεύς 

6  και  συνήσει  και  ποιήσει  κρίμα  και  δικαιοσυνην  επι  τής  γής.  6 εν  ταϊς 
ήμεραις  αύτού  και  σωθήσεται  Ίούδαί,  και  Ισραήλ  κατασκηνώσει  πεποι- 

θώς,  και  τούτο  το  όνομα  αύτού  δ  καλε'σει  αύτον  Κύριος  Ίωσε'δεκ. 
Έν  τοις  προφήταις. 

9       9Συνετρίβη  ή  καρδία  μου  εν  εμοί,  εσαΧεύθη  πάντα  τά  οστά  μου, 
εγενήθην  ως  άνήρ  συντετριμμένος  και  ως  άνθρωπος  συνεχόμενος  άπο 

26  αποριψω  (απορρ.  Β^ί^))]  παραδώσω  Α  |  τ^ν  τεκουο-αν]  ρΓ  και  Κ*  (ίηι-  ΝΑζ) 
ρΓΟΰ  Ν^7)  |  γην]  +  α'θ'  ·*■  ετεραν  ̂ η1&  |  ου]  ην       1™8  5'ηί5ΐΓ>       27  αυτών]  +  α  θ1 

του  επιστρεψαι  0™ε  |  ου]  ρΓ  εκει      |  επιστρεψονσιν  Α(^)        28  ητιμωθη]  α 
το  στόμα  εξονδενωμενον  εκτετιναγμενον  (^"^  |  εξβριφη  (ίξερρ.  Β*>)]  +  Φ  αυτοϊ 

(Γ  το  σπέρμα  αντον  30  γραι/Όν]  Ρ1"  α'σ'0'  *  ταδε  λέγει  κ?         |  Τον 
σπέρματος]  οπι  του  £<  |  αυτού]  4-  *£·  εν  ταυ  ημεραις  αυτού  οτι  ον  μη  αυξηθη 
0™8  |  καημένο*]  ρΓ  ανηρ  Α^  |  εν  τω  Ιούδα]  του  Ιούδα  Κ  εν  τω  οικω 
Ιούδα  Α  XXIII  1  ποιμένες]  οι  ποιμε\νεοντες  (δΐο  ιιΐ  νϊά)  Κ  οι  ποι- 

μένες Α  (ποιμαιν.)  ̂   |  οι  αττολλυοντεϊ]  ρΓ  και  Κ  οι  διασκορπιζοντες  ΚΑ(^  | 
διασκορπι^οντεϊ]  απολλνοντες  Α  απολλνντες         |  αυτών]  μου  Α(^)  + 

κ~5  0™Ζ  2  Κυριο5]  +  α'<Γ'0'  *·  ο  05  ϊηλ  ̂ Π12  |  εττΟ  +  α'σ'  ·*·  τους  ποι- 
μαινας  \  δεεσκορπ.   Κ*  (διεσκορπ.   Ν<:1>)  |  εξωσατε]  απωσατε  Α  |  επε- 
σκεψατε  Α  |  εκδικησω  Α(^  |  υμων]  +  α'σ'θ'  'Η-'  φησΙ\  κς  0™Ζ  3  και  εγω] καγω  Α  |  τους  κατάλοιπους]  το  καταλοιπον  Α  |  μον]  +  ου  διεσπειρα  αυτούς 
Ν  |  επι]  α7το  £\Α(^)  |  ου]  ουκ  Κ*  4  οι]  οΐ5  Ν*  και  Α  |  ονδε]  ταδ  δΐίς  ίη 
ο  Β?  και  ου  ΚΑ  |  πτοηθησονται]  + ετι  Α  +  α'  ■*·  ονδε  μη  επισκεπωσιν 
δ  συν|τ;σει  Β*  συ\νησ.  Β?  6  αυτού  ι°]  εκειναυ  Α  |  οηι  και  ι°  ̂   |  Ισραήλ] 
Ιερουσαλήμ  Κ  |  οπι  αυτού  2°  ΚΑ  |  Ιωσεδεκ]  Ιωσεικειμ  Κ*  (-σεδεκ  Κε·3(?)) 
9  σνν\ετριβη  Β*  συ|νετρ.  Βτ  |  εν]  συν  Α  |  ως  ανηρ]  ως  άνθρωπος  δυρ  ταδ  Α3  | 
ως  ι°]  ωσει  ̂   |  άνθρωπος]  ίη  ανοϊ  Γ650Γ  $  Α3ί  |  συν|εχομ6νο5  Β*  συ|νεχ.  Β? 771 



XXIII  ΙΟ ιερεμιας 

Β  οίνου,  από  προσώπου  Κυρίου  και  άπο  προσώπου  εύπρεπείας  δόζης 
αύτοΰ.     10 οτι  άπο  προσώπου  τούτων  επενθησεν  ή  γη,  εξηράνθησαν  ίο 
αί  νομα\  της  ερήμου·  και  εγενετο  ό  δρυμός  αυτών  πονηρός,  κα\  η  Ισχύς 
αυτών  ούτως.     11  οτι   Ιερεύς  και  προφήτης  εμολύνθησαν,  κα\  εν  τω  ιι 
ο'ίκω  μου  είδον  πονηρίας  αυτών.     12 δια  τούτο  γενεσθω  η  οδός  αυτών  ΐ2 
αύτοις  εις  ολίσθημα  εν  γνόφω,  και  ύποσκελισθήσονται  και  πεσούνται 

(ν  αύτη·  διότι  επάζω  επ'  αυτούς  κακά  εν  ενιαυτώ  επισκέψεως  αυτών. 
13  και  εν  τοις  προφηταις  Σαμάρειας  είδον  άνομήματα·  επροφητευσαν  13 
διά  της  Βάαλ,  και  επλάνησαν  τον  λαόν  μου  Ισραήλ.     14 και  εν  τοις  14 
προφηταις   Ιερουσαλήμ    ε  ώρα  κ  α    φρικτά,   μοιχωμενους   και  πορευ- 
ομενους  εν   ψεύδεσι    και    αντιλαμβανόμενους  χειρών   πολλών  του 

μή  άποστραφήναι  εκαστον  άπο  της  όδού  αύτοΰ  της  πονηράς'  εγενή- 
θησάν  μοι   πάντες  ως  Σόδομα,   και  οι   κατοικοΰντες  αύτήν  ώσπερ 

Τόμορρα.  15  Δια  τούτο  τάδε  λέγει   Κύριος  Ιδού  εγώ  ψωμιώ  15 
αύτούς  οδύνην  και  ποτιώ  αυτούς  ύδωρ  πικρόν,  οτι  άπο  τών  προφητών 

Ιερουσαλήμ  εξήλθεν  μολυσμός  πάση  τη  γη.     16 ούτως  λέγει  Κύριος  ι6 
"Παντοκράτωρ  Μή  άκούετε  τούς  λόγους  τών  προφητών,  οτι  ματαιούσιν 
εαυτοις  ορασιν,  άπο  καρδίας  αύτών  λαλούσιν  και  ούκ  άπο  στόματος 

Κυρίου.     1?λεγουσιν  τοίϊς  άπωθουμενοις  τον  λόγον   Κυρίου  Ειρήνη  ιγ 
εσται  ύμΐν,  και  πάσιν  τοΊς  πορευομενοις  τοις  θελήμασιν  αύτών,  παντϊ 
τώ  πορευομενω  πλάνη  καρδίας  αύτού  είπαν  θύχ  ήξει  επί  σε  κακά. 
18 οτι  τις  εστη  εν  ύποστήματι  Κυρίου  και  είδεν  τον  λόγον  αύτού;  τις  ι8 
ενωτίσατο  και  ηκουσεν ;   19 ιδού  σεισμός  παρά  Κυρίου  και  οργή  εκ-  19 

ΚΑ(^       9  πρόσωπον  ι°]  πρωπον  Κ*  |  ενπρεπιας  Κ*  10  οτι]  ρΓ  α'θ'  '*·  οτι 
μοιχών  ενεπλησθη  η  γη  0™%  |  αι  νομαι]  α  νομ.  Κ* νίά  |  δρυμός]  δρόμος  ΝΑί^  | 
ούτως]  ρΓ  ονχ  Α(^  11  εμολύνθησαν]  ταδ  αΐίη  ίη  λ  Β?  |  ιδον  Α  |  αυτών] 
+  α'σ'θ'  %■  φησϊ\  κΊ  12  οπι  αυτοις  ̂ *  (Ηαβ  (^Ζ)  |  πεσουται  Κ*  | 
αυτών  2°]  αυτού  Κ*  (-των  Κ1νιά)  +  φησιν  κ*  Α^  13  Σαμαρ.  ιδο\  δΐιρ  τα$ 
Α3  |  Σαμάρια*  ΝΑ3  \  επροφητευσαν]  ρΓ  α  Κ  +  «τ  ονόματι  μου  Α  +  επι  τω 
ον.  μου       |  επλανησαν]  επλανηθησαν  ^*  (-νησαν         |  Ισραήλ]  ρΓ  τον  ̂  
14  εορακα  |  φρικτά]  ρΓ  τα  Κ  |  φευδεσιν  Κ  (-σειν  Κ*)  Α(^  |  αντιλαμβανό- 

μενος Κ*  (υ  δΐιρβΓδΟΓ  Κ°·3?)  |  πολλών]  πονηρών  Α(^  |  εγενηθησαν]  γενεσθωσαν 
Κ  |  ωσπερ]  ρΓ  και  Κ*  (ΐπιρΓοϊ)  Κ0·3*5*)  ως  Α  |  Τομορρα]  λαος  Τομορα  Ν 
15  Κύριος]  +  των  δυνάμεων  (±*  (δϋβ  *  φ)  +  α'θ'  *·  επι  τους  προφητας  0™ε  | 
ψωμιζω  Α(^  |  οδυνας  Α(±  |  των  προφητών]  των  πων  προφ.  Κ*  (ΐιηρίΌΐ)  πων 
&?)  |  παση]  ρΓ  εν  Κ  16  οπι  ούτως  λέγει  Κ.  παντοκράτωρ  Κ  |  παντο- 

κράτωρ] των  δυναμεώ\  ο  θς  Τηλ  ̂ Iη2  |  ΤΟυς  λογούς]  των  λόγων  &(^Ά  |  προφη- 
τών]-^- ·*·  των  προφητευόντων  υμιν  0™%  |  εαυτοις]  αυτοις  Α  αυτοί  (£  +  σ' 

υμας  0™ζ  |  ορασις  Α  |  απο  ι°]  ρΓ  και  ΚΑ  |  αυτών]  εαυτών  Α  17  λεγουσι 
0*  +  α'σ'  λέγοντες  ̂ Iη&  |  πασι  ΚΑ  |  τω  πορευομενω]  οτη  τω  ̂   |  πλανώ 
(23  |  αυτού]  αυτών  Κ*  (-του  $}(ν'ιά))  |  οπι  είπαν  ΚΑ(£  18  οηι  τι$  ι°  Α  | 
εστης  <^*ν[ά  \  ειδεν  (ιδ.  Α)]  +  α'<τ'0'  *  κ  -ηκουσεν  (2Π1£  |  ενωτίσατο  (ην.  Β3ΐ>)] 
+  ,;?·  των  λόγων  μου               19  εκπορεύεται]  εκπορευομενη  (πορ.  δΐιρ  ναδ)  Α3 
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πορεύεται  εις  συνσεισμόν,   συστρεφομενη    Ιϋ\  τους    άσεβεϊς    ηξει  Β 
2ο  20 και  ούκετι  απόστρεψα  ό  θυμός  Κυρίου,   εως   ποίηση  αυτό  άπο 

εγχειρήματος  καρδίας  αύτού'  επ'  εσχάτου  των  ημερών  νοήσονσιν 
2ΐ  αυτό.  21  ουκ  άπεστεΧΧον  τούς  προφήτας,  κα\  αυτοί  ετρεχον  ουδέ 
22  εΧάΧησα  προς  αυτούς,  κα\  αυτοί  επροφήτευον.    22 και  εΐ  έστησαν  εν 

τη  υποστάσει  μου  και  εΐ  ήκουσαν  τών  Χόγων  μου,  και  τον  Χαόν  μου 
αν  άπεστρεφον  αυτούς  άπο  τών  πονηρών  επιτηδευμάτων  αυτών. 

^  23θεός  εγγίζων  εγώ  είμι,  κα\  ούχ\  θεός  πόρρωθεν.    2*εΙ  κρυβήσεταί  τις 
εν  κρυφα'ιοις,  καΐ  εγώ  ούκ  οψομαι  αυτόν;  μη  ούχ\  τον  ούρανόν  κα\  τήν 

25  γην  εγώ  πΧηρώ,  Χεγει  Κύριος;  25ήκουσα  ά  ΧαΧούσιν  οι  προφήται· 
προφητεύουσιν  επι  τώ  ονόματι  μου,  ψευδή  Χεγοντες  Ήνυπνιασάμην 

26  ενύπνιον.  2βεως  πότε  εσται  εν  καρδία  τών  προφητών  τών  προφη- 
τευόντων ψευδή,  εν  τώ   προφητεύειν   αυτούς  τα  θεΧήματα  καρδίας 

27  αύτών,  2ητών  Χογιζομενων  του  επιΧαθεσθαι  του  νόμου  μου  εν  τοΊς 
ενυπνίοις  αύτών,  α  διηγούντο  έκαστος  τώ  πΧησ'ιον  αυτού,  καθάπερ 

28  επεΧάθοντο  οι  πατέρες  αύτών  του  ονόματος  μου  εν  τή  ΒάαΧ;  28  ό 
προφήτης  εν  ώ  το  ενύπνιον  εστίν,  διηγησάσθω  το  ενύπνιον  αύτού·  κα\ 

εν  ω  6  Χόγος  μου  προς  αύτόν,  διηγησάσθω  τον  Χόγον  μου  67τ'  άΧηθείας. 
29  τ'ι  το  αχυρον  προς  τον  σϊτον ;  29  ούτως  οι  Χόγοι  μου,  Χεγει  Κύριος· 

ούκ  Ιδού  οι  Χόγοι  μου  ώσπερ  πυρ,  κα\  ως  πέΧυξ  κόπτων  πετραν; 

32  32 δια  τούτο  Ιδού  εγώ  προς  τούς  προφήτας  τούς  προφητεύοντας  ενύπνια 

19  συσσεισμον  Β5(2  |  ηξει  επι  τ.  ασ.  Α  20  ονκετι]  ουκ       |   εως]  **Α(} 
+  αν  ̂ Α<3  |  ποιήσει  Χ  |  απο]  ρτ  κ  εως  αν  στηση  αντο  Β3ΐ)Α  ρΓ  κ  εως 
αν  αναστηση  αντο  ̂ ε  ί1(^)  |  ενχειρηματος  Α  |  έσχατων  Α(^*  |  νοήσονσιν]  ρΓ 
θ'  ·£·  νοήσει  ̂ η^ίί  |  αντο  2°]  αντα  Α(^  21  τονς  προφ.]  ρΓ  α'  Φ  σνν  Ο"^  | 
ονδε]  ονκ  Α(£  |  προς  αντονς]  αντοις  &  |  επροφητενσαν  ς\  22  τη 
νποστασει]  οτα  τη      |  οπι  ει  ι°         |  εισηκονσαν  Ν  |  οηι  αν  Α  |  άπεστρεφον] 
αποστρεφειν  Α  +  '£  αυτουϊ  εκ  της  οδου  αντων  της  πονηρας  κ  0™£  |  οιτι  αντονς 

|  των  επιτηδενματων  αντ.  των  πονηρών  Α  23  εγω  ειμι]  οηι  ειμι 
Κ  +  λέγει  κς  Β3ΐ5Π1&^Α(^  |  ονχι]  ον  Α  24  τις]  άνθρωπος  Α(^  \  αντον] 
+  α'σ'θ'  ·%  φησιν  κς         |  τον  ονρ.]  ρτ  α'  ·*·  σνν  |  την  γην]  ρτ  α'  * 
σνν  0™Ζ  25  α]  ρΓ  α'  ·*·  σνν  ̂ Iη^  |  οπι  Χάλονσιν  Κ  \  προφητενονσιν] 
ρν  α  Α^  |  εννπνιασαμην  Λ(^)  26  εν  2°]  ρτ  και  ΝΑ<3  27  επιΧαθεσθαι] 
+  α'σ'θ'  τον  Χαον  μον  (^)'η£  |  διηγοννται  Α  |  τω  πΧησιον]  προς  τον  πΧ.  | 
επελαθεντο  Β*  Κ   (-θοντο  Β"15  Α(^)  28  εννπνιον  ΐ°]  ενεπνιον  Ν*  |  αληθιας 
^  |  σιτον]  +      φησιν  κς  Γ)1Ώ2  29  ούτως]  ρν  ·*·  ονχ  ̂   |  ονκ  ιδον]  ονχι 
ονχ  Α(^)  |  πνρ]  ρτ  φΧεγον  Α  +  φ\εγδ\  |  και]  ρχ  Χεγει  κς  Α(}  |  ως]  ωσπερ 
&  |  πελνξ]  πελνκνς  Α  |  πετραν]  +  (30)  δια  τοντο  ιδον  εγω  προς  τονς  προφητας 
Χεγει  κς  ο  θς  τονς  κλέπτοντας  τονς  λογονς  μον  έκαστος  παρα  τον  πλησίον  αντον 
(31)  ιδον  εγω  προς  τονς  προφητας  τονς  εκβαλλοντας  (ϊηοερ  εκπ  εβαλλ.  <^)*) 
προφητείας  {-τειαν  Α)  γλώσσης  (-σση  Α)  και  ννσταζοντας  ννσταγμον  εαντων 
{αντων  ̂ )  ̂ Α(2  32  οιη  δια  τοντο  ΚΑ(^  |  εννττνια  ψενδη]  ψενδη  εννπν. 
Α  +  αΌ-7  Φ  φησιν  κς  ̂ Iηε 

5ΕΡΤ.  III. 
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χχιπ  33 ιερεμιας 

Β  ψευδή,  και  ου  διηγούντο  αυτά,  και  επλάνησαν  τον  Χαόν  μου  εν  τοις 
ψεύδεσιν  αυτών  και  (ν  τοις  πλάνοις  αυτών,  και  εγώ  ουκ  απέστειλα 
αυτούς  και  ουκ  ενετειλάμην  αυτοις,  και  ώφελειαν  ούκ  ώφεΧησουσιν 
τον  Χαον  τούτον.    33 και  εάν  ερωτησωσί  σε  6  Χαος  ούτος  η  Ιερεύς  ή  33 
προφήτης  Τι  το  Χήμμα  Κυρίου;  και  ερεϊς  αυτοΐς  ΎμεΙς  εστε  το  Χήμμα 
και  ράξω  υμάς,  Χεγει  Κύριος.     34 ό  προφήτης  και  οι  ιερείς  και  6  Χαος  34 
οι  άν  εΐπωσιν  Αήμμα  Κυρίου,  και  εκδικησω  τον  ανθρωπον  εκείνον  και 
τον  οίκον  αυτού.    35 ούτως  ερεϊτε  έκαστος  προς  τον  πΧησίον  αυτού  και  35 

έκαστος  προς  τον  άδελφόν  αυτού  Τι  άπεκρ'ιθη  Κύριος,  και  τ'ι  εΧά- 
Χησεν  Κύριος;  36 και  Αήμμα  Κυρίου  μη  ονομάζετε  ετι,  οτι  το  Χήμμα  36 
τώ  άνθρώπω  εσται  ό  Χόγος  αυτού.    37  και  διά  τί  εΧάΧησεν  Κύριος  ό  37 
θεος  ημών;  38 διά  τούτο  τάδε  Χεγει  Κύριος  ό  θεος  ημών  *Ανθ*  ων  είπατε  38 
τον  Χόγον  τούτον  Αημμα  Κυρίου,  και  άπεστειΧα  προς  υμάς  λέγων 
Ουκ  ερείτε  Αήμμα  Κυρίου'  39 διά  τούτο  Ιδού  εγώ  Χαμβάνω  και  ράσσω  39 
υμάς  και  την  πόΧιν  ην  έδωκα  ύμΐν  και  τοις  πατράσιν  υμών,  40  και  40 
δώσω   ευ  υμάς  ονειδισμον   αίώνιον   και  άτιμίαν  άίώνιον,  ήτις  ουκ 
επϊλησθήσεται.    7διά  τούτο  ιδού  ημεραι  έρχονται,  Χεγει  Κύριος,  και  η 
ούκ  ερούσιν  ετι  Ζη  Κύριος  ος  άνήγαγεν  τον  οίκον  ΊσραήΧ  εκ  γης 

Αιγύπτου,  8 αλλά  Ζη  Κύριος  ος  συνήγαγεν  άπαν  το  σπέρμα  Ισραήλ  8 
άπο  γής  βορρά  και  άπο  πασών  τών  -χωρών  ου  εξώσεν  αυτούς  ε'κεί, 
και  άπεκατεστησεν  αυτούς  εις  την  γήν  αυτών. 

1"Έδειξέν  μοι  Κύριος  δύο  καΧάθους  σύκων,  κείμενους  κατά  πρόσ-  ι  XXIV 
ΚΑΓ)       32  οπι  ου  ΚΑ(^  |  και  εγω]  καγω  Ν  |  αυτούς]  αυτοις  Ν*  |  ω^ελειαν]  ωφελια 

Ν  ωφελιαν  Α  |  τούτον]  +  α'σ'θ'  ·*·  φησιν  κς  0™%  33  ερωτησωσί  {-σιν  Α)] 
επερωτησουσιν  Ν  ερώτηση  ̂   |  οπι  η  ι°  ςΚ*  (δΐιρβΓδΟΓ  Νε·3?)  |  προφήτης]  ρτ  ο 
ϋ.  |  τι]  ρτ  λέγων  Ν^^ς)  |  Χημμα]  ρημα  Κ*  (λημμ.  Ν0·3*)  34  ο  προ- 

φήτης] ρτ  και  |  οι  ιερει$]  ο  (οι  Ν*)  ιερεύς  ΚΑ(^  |  τον  ανθρ.]  ρτ  α'σ'θ'  *·  εττι 
0™ζ  |  τον  οίκον]  ρτ  α'σ'θ'  *  επι  0™Ζ  35  ούτως]  ρτ  οτι  Α(^  |  οπι  και τι  ελαλησεν  κς  Α  36  μη]  ρΓ  ου      |  ονομασητε       |  οπι  ετι  ΝΑ  \  το 
Χημμα]  οπι  το  Α  +  κϋ  εσται  Α<3  |  οπι  εσται  Α<5  |  αυτού]  οπι  Ν*  (δΐιρεΓδΟΓ  κϋ 
&Ζ·Ά)  +  (δυο  θ'  ·*  )  και  εξετρεψατε  (οοττ  εξεστρ.)  τους\  λογούς  θϋ  ζώντος 

κϋ  των  δυνάμεων  θϋ  ημων  (,)"^)  37  και]  ρΓ  (δυο  θ'  '%·)  ούτως 
ερειτε  προς  το|  προφητην  ( +  *  τι  απεκριθη  σοι  κς  ̂ ^η8)  0  |  δια  τι]  τι  οτι  Χ* 
(δια  τι  Νε·3(νίά))  |  και.,  ημων  δηβ  θ'  ·*·  38  δια  τούτο]  ρΓ  *  κ  λήμμα 
κϋ  μη  λέγετε  <2"'δ  |  όπα  ο  θεος  ημων  (£\  οπι  ημων  ΝΑ  |  λήμμα  ΐ°]  ρΓ  το  φ* 
(ροδίεα  ιΐΏρΓΟΟ)  39  λαμβάνω]  +  α'σ'  ·*·  υμας  λήμμα  τι  ̂ η1&  |  έδωκα] 
δεδωκα      |  υμων]  +  α'σ'θ'  %  απο  προσώπου  μου  40  ευ]  εφ  Β3ΝΑ(2  | 
ητις]  η  Ν  ειτυ  Α  7  βί  8  δυο  ·*·  7  ανηγαγ*ν]  συνήγαγεν  Ν* 
(ανηγ.  Νε·3(?))  |  οίκον]  λαον  Ν  8  συνήγαγεν]  ρτ  ανηγαγεν  και      |  βορ- 
ραν  Ν*  |  οπι  ατο  πασών  των  χωρών  Ν*  (ηαο  Νε·3(?,ιηε)  |  ου]  ουκ  Ν*  |  εξωσεν 
αυτούς]  εξωσθησαν  ̂   |  αποκατεστησεν  Β3?ι>  |  ευ  την  γην  αυτών  (δΐιρ  ταδ  Βαΐ5)] 
ευ  τον  τόπον  αυτ.        (εΐ5  την  γην  αυτών  εκει  (^ηι8:)  XXIV  1  εδεί^εν] 
ρΓ  και  Νε·3  (ίπιρΓοο  Ν0·15)  Α 
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ιερεμιας XXIV  ΙΟ 

ωπον   ναού  Κυρίου,  μετά  τό    άποικίσαι  Ναβουχοδονόσορ  βασιλέα  Β 
Βαβυλώνος  τον  Ίεχονίαν  υιόν  Ιωακείμ  βασιλέα  Ίουδα  και  τους  άρ- 

χοντας καϊ  τους  τεχνίτας  κα\  τους  δεσμώτας  καϊ  τούς  πλησίους  έξ 

2  Ιερουσαλήμ,  καϊ  ήγαγεν  αυτούς  εϊς  Βαβυλώνα.  2 6  κάλαθος  ό  βι? 
σύκων  χρηστών  σφόδρα  ως  τα  σύκα  τα  πρόιμα,  καϊ  ό  κάλαθος  6 
έτερος  σύκων   πονηρών   σφόδρα,   α  ου  βρωθήσεται  από  πονηρίας 

3  αυτών.  3 καϊ  είπεν  Κύριος  προς  με  Τι  σύ  όρας,  Ιερεμία;  καϊ  είπα 
Συκα·  τα  χρηστά,  χρηστά,  λίαν,  καϊ  τα.  πονηρά,  πονηρά,  λίαν,  ά  ού 

4  βρωθήσεται  από  πονηρίας  αυτών.     4  καϊ  έγένετο  λόγος  Κυρίου  προς 
5  με  λέγων  5Τάδί  λέγει  Κύριος  ό  θεός  Ισραήλ  Ώς  τα  συκα  τα  χρηστά 
ταύτα,  ούτως  έπιγνώσομαι  τους  άποικισθέντας  Ιουδαίους,  ους  έζαπέ- 

6  σταλκα  εκ  του  τόπου  τούτου  εις  γήν  Χαλδαίων  εις  αγαθά.  6 καϊ 
στηριώ  τους  οφθαλμούς  μου  έπ'  αυτούς  εις  αγαθά,  καϊ  αποκαταστήσω 
αυτούς  εϊς  την  γήν  ταύτην  εις  αγαθά·  καϊ  ανοικοδομήσω  αυτούς  καϊ  ού 

7  μη  καθελώ  αύτούς,  καϊ  καταφυτεύσω  αυτούς  καϊ  ού  μή  έκτίλω.  7 και 
δώσω  αύτοΊς  καρδίαν  του  ειδέναι  αύτούς  έμέ,  οτι  εγώ  είμι  Κύριος,  καϊ 
έσονται  μοι  εις  λαόν  καϊ  εγώ  εσομαι  αύτοις  εις  θεόν,  οτι  έπιστραφη- 

8  σονται  επ*  έμέ  έξ  ολης  της  καρδίας  αύτών  8  καϊ  ως  τά  σύκα  τά 
πονηρά  α  ού  βρωθήσεται  άπο  πονηρίας  αύτών,  τάδε  λέγει  Κύριος, 
ούτως  παραδώσω  τον  Σεδεκίαν  βασιλέα  Ίονδα  καϊ  τούς  μεγιστάνας 
αύτού  καϊ  το  κατάλοιπον  Ιερουσαλήμ  τούς  ύπολελιμμένους  εν  ττ]  γτ] 

9  ταυττ}  καϊ  τούς  κατοικούντας  εν  Αίγύπτω.  9  καϊ  δώσω  αύτούς  εις 
διασκορπισμόν  εις  πάσας  τάς  βασιλείας  της  γης  καϊ  εις  όνειδισμόν 
καϊ  εις  παραβολήν  καϊ  εις  μΊσος  καϊ  είς  κατάραν  εν  παντϊ  τόπω  ού 

ίο  έξώσα  αύτούς  εκεί·  10 και  άποστελώ  εϊς  αύτούς  τον  λιμον  και  τον 
θάνατον  και  την  μάχαιραν,  εως  αν  έκλίπωσιν  από  της  γης  ης  έδωκα 
αύτοϊς. 

1  βασιλέα  ι°]  βασιλέας  Κ*  |  ν\ιον  Β*  νι\ον  Β?  |  άρχοντας]  + 1 ονδα  ΒΛ*  €ϋ  ΝΑί} 
(5ΐΛ  α'σ'θ'  *  )  0*"Ζ  +  βασιλέως  Ιονδα  Α  |  οπί  και  τους  δεσμωτας  Κ*  (ηα!:> 
Κε·8Φ)  |  πλησιους]  πλουσίους  Β'^ΝΑί^)  |  Ιερουσαλήμ]  +  και  ηγαγ(ν  αυτούς  εις 
Ιερου\σαλημ  Β        2  πρώιμα  ΒΗΑ(^        3  συκα]  ρΓ  τα  £ν°·3  εΐ  (5ΐι1>  α'σ'θ'  *  ) 

[  τα  χρηστά  (χρητα  ρΓ  συκα  Β1*  ρΓ  και  τα  συκα  Α  ρΓ  (κηΐ)  σ'  ·%') 
τα  συκα  5  αποικι\σθεντα  £<*  (αττοικισΙ^βΐ'ταϊ  Ν?)  |  Ιουδαίου*]  Ιούδα 
^Αί^  |  β£α7Γ€σταλκα5  Α  |  Χαλδεων  Ν  6  οηι  εις  αγαθά  ι°      |  οπί  αυτου$ 
4°  7  ιδεί'αι  ̂   |  της  καρδίας]  οπί  της  Ο         8  βρωθησονται  Β3ΐί  |  Σβ- 
δεκιαν  Β*15  (-κια  Β3)  |  Ιερουσαλήμ]  ρΓ  της  Χ  |  υπολελειμμ.  Β3?1)Κ(^)*  \  γη] 
πολΐΐ  Α  9  οπί  εις  ι°      |  7τασαΐ5  ταις  βασιλειαις  ̂   |  615  3°]  ρΐ"  έσονται 
Α^  |  εξωσω  10  τον  λιμον]  την  λ.  Α  |  τον  θαν.]  ρΓ  α'  ·*  συ^  | 
εκλιπωσιν  [ελιττ.  $.*)]  εκλειπωσιν  Α(^3  |  175]  ως  Κ*  (ης  Κ^3· ε·1»  (ν'ά>)  |  αυτού] 
+       κ  του  πατρασιν  αυτών  ()ιη£ 
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χχν  ι  ιερεμιας 

Β  ΙΌ  λόγοί  6  γενόμενος  προς  Ίερεμίαν  επί  πάντα  τον  \αόν  Ίουδα  εν  τφ  ι  XXV 
βτει   τφ  τετάρτφ  τον  'Ιωακειμ  νιου  Ίωσεία  βασιλέως  Ιούδα,   2δν  τ. έλάλησεν  πρδς  πάντα  τόν  \αδν  Ίοιίδα  και  πρδς  τούς  κατοικούνται 
Ιερουσαλήμ,  λέγων 

3>Εν  τρισκαώεκάτω  ετει  Ίωσία  υ'ιού  Άαώί  βασιλέως  Ίουδα  και  3 
§Γ  εωί  της  ημέρας  ταύτης  ε'ίκοσι  και  τρία  *ετη,  και  έλάλησα  προς  ν  μας 

δρθρίζων  και  λέγων.    4  και  άπέστελλον  προς  υμάς  τους  δούλους  μου  4 
τούς  προφητας  όρθρου  άποστέλλων,   και  ουκ   εϊσηκούσατε  και  ου 

προσέσχετε  τοΊς  ώσιν  υμών,  5λέγων  >Αποστράφητε  έκαστος  άπο  της  5 
όδού  αυτού  της  πονηράς  και  άπο  τών  πονηρών  επιτηδευμάτων  υμών, 
και  κατοικήσετε  επ\  της  γης  ης  έδωκα  υμϊν  και  τοϊς  πατράσιν  ύμών 

άπ'  αιώνος  και  εως  αϊώνος.    6 μη  πορεύεσθε  οπίσω  θεών  αλλότριων  6 
του  δουλεύειν  αυτοϊς  και  του  προσκυνειν  αύτοΐς,  οπως  μη  παροργί- 

ζητέ  με  εν  το"ις  εργοις  τών  χειρών  υμών  του  κακώσαι  υμάς.    7 και  η 
ουκ  ηκούσατέ  μου.     8 δια  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  'Έπειδή  ουκ  έπι-  8 
στεύσατε  τοΊς  λόγοις  μου,  9  Ιδού  εγώ  άποστέλλω  και  λημψομαι  πα-  ς, 
τριάν  άπο  βορρά,  και  α£ω  αυτούς  επι  την  γην  ταύτην  και  επ\  τούς 
κατοικοϋντας  αύτην  και  επι  πάντα  τα  εθνη  τά  κύκλω  αύτης,  και 
εξερημώσω  αυτούς  και  δώσω  αυτούς  εϊς  άφανισμον  και  εϊς  συριγμον 

και  ειρ  δνειδισμον  αϊώνιον.     10και  άπολώ  α7τ'  αυτών  φωνην  χαράς  ίο 
και  φωνην  ευφροσύνης,  φωνην  νυμφ'ιου  και  φωνην  νύμφης,  όσμην 
μύρου  και  φώς  λύχνου.     11  και  εσται  πάσα  η  γη  είς  άφανισμον,  και  ιι 

^1  Γ  δουλεύσουσιν  εν  τοις  εθνεσιν  εβδομηκοντα  ετη,^  12 και  εν  τώ  πληρώ-  ΐ2 

ΝΑί^Γ  XXV  1  γεναμενος  Α  1 — 2  οπι  εν  τω  ετει... τον  λαον  Ιουδα  (ΙιαΙ) 
^ο.επι&)  1  ιωακίμ  #ο.3.  |  Ιωσ-ια  Β15  Κ^Αζ)*  Ιωσιου  ̂ *  |  Ιουδα  2°]  +  (5ΐιο  α 
·%· )  αυτός  ενιαυτος\  πρώτος  τω  Έαβονχοδονοσορ  βασιλει  Βαβυλωνος  2  ον] 
ρΓ  α'σ'θ'  '%·  λόγος  Ο^ε  |  ελαλεζ*  Κ0·*  (ροδίβα  ελαλησεν)  +  ·*·  Ιερεμίας  δ  προφή- 

της 0™%  3  Ιωσια]  ρΓ  του  βασιλέως  Α  |  είκοσι]  ρΓ  ταντα  ̂ Π1δ  |  ετη]  +  £ 
α'θ'  εγενηθη  λόγος  κυ  προς  με  <^)™£  |  οπι  και  3°  Γ  |  ορθιζων  Κ*  |  λέγων]  +  α'σ'θ' 
*·  κ  ουκ  ηκουσατε  0™%  4  ορθού  Κ*  |  αποστελλων]  αττεστελλο^  Κ  |  εισηκου- 
σατε~\  +  [μου]  Τνιά  \  προσ\εσχετε  Β*  προ\σεσχ.  Β?  προσεσχατε  Ν  |  νμων]  +  α'θ' 
·*·  ακουσαι  ζ^Β  5  αποστραφητε]  + δη  ̂   |  οπι  και  ι°  Κ*  (πςιο  Ν0·3  (νίά) =«)  | 
κατοικήσατε  0*  (-σετε        |  αιώνος  2°]  ρΓ  του  Α  6  μη  ι°]  ρΓ  και  Κς·Λ 
(ϊπφΐΌΟ  Κ0·13)  |  θων  Κ*  |  παροργισητε  Α  7  ηκουσατε  Β(^*']  εισηκονσατε 
ί$.(^™ζ  εισηκουσαν  Α  |  μου]  +  α'θ'  **·  φησιν  κς  οπως  παροργισητε  με  ε'\  τοις 
εργοις  των  χειρω\  υμων  του  κακωσαι  υμας  0™%  8  Κύριος]  +  α'σ'θ'  των 
δυνάμεων  (^)ιη£  9  ληψομαι       \  πατριαν]  ρν  την  ΚΑ(^)Γ  ρΓ  θ'  πασαν 
(π.  την)  <^)ηι£  |  αχο]  εκ  τον  Κ  του  |  βορραν  +  α'σ'θ'  %·  φησιν  κς  κ  προς 
ΊΧαβουχοδονοσορ  βασιλέα  Βαβυλωνος  τδ\  δουλό*|  μου  ̂ Γηδ  |  και  εξερ.  αυτούς] 
οπι  και  Α  ρΓ      ̂ ?  |  αφανισ\μον  Β*  α0αί'ΐ|σ/χοΐ'  Β?  |  συρισμον  ̂ *  (συριγμ. 

Γ         10  χαράς]  ευφροσύνης  ΑΓ  |  ευφροσύνης]  χαράς  ΑΓ  |  φωνην  3°]  ρΓ 
και  &  11  γη]  +  α'σ'θ'       αυτη  εις  ερημωσιν  και  (^)ηι£  |  εθνεσιν]  +  ·λ  τού- 

τοις τω  βασιλει  Βαβυλωνος  12  πληρωθηναι]  σνμπληρ.  Α^ 
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Ιερεμίας  (χι,νι  5)  χχνι  5 

θήναι  εβδομήκοντα  ετη  εκδικήσω  το  έθνος  εκείνο  και  θήσομαι  αύτούς  Β 

13  είϊ  άφανισμόν  αιώνων,  13 και  επάξω  επ\  την  γην  εκείνην  ιΐάντας  τους 
^λόγους  μου  ους  ελάλησα  κατ   αυτής,  πάντα  τα.  γεγ ραμμένα  εν  Τω  §  Γ 
βιβλίω  τούτω. 

ίΙ,ΙΧ)  (34)  ΐ4  Ι4*Α  έπροφήτευσεν  Ιερεμίας  επί  τα.  Ζθνη  τά  Αιλάμ.  ̂   II Γ 
(35)  *5        15  Τάδε  λέγει  Κύριος  Συνετρίβη  το  τόζον  Αιλάμ,  αρχή  δυνα- 

μό) ι6  στείας  αυτών.     16 και  επάξω  επί  Αιλάμ  τεσσάρας  άνεμους  εκ  τών 
τεσσάρων  άκρων  του  ουρανού  και  διασπερώ  αυτούς  εν  πάσιν  τοις 

άνεμοις  τούτοις,  και  ούκ  εσται  έθνος  ο  ούχ  ήζει  ε'κεΐ,  οι  εξωσμενοι 
(37)  ΐ7  Αιλάμ.     17  και  πτοήσω  αυτούς  εναντίον  τών  εχθρών  αύτών  τών 

ζητούντων  τήν  ψυχήν  αύτών,  και  επάζω  έπ'  αυτούς  κατά  τήν 
όργήν  του  θυμού  μου,  και  επαποστελώ  οπίσω  αύτών  τήν  μά- 

(38)  ι8  χαιράν  μου  εως  του  εξαναλώσαι  αύτούς.     ϊ8και  θήσω  τον  θρόνον 
μου  εν  Αιλάμ,  και  επαποστελώ  εκείθεν  βασιλέα  και  μεγιστάνας, 

(39)  ΐ9  19 εσται  επ'  εσχάτου  τών  ήμερών  και  αποστρέψω  τήν  αϊχμα- 
XXVI  (34)  ι  λωσίαν  Αιλάμ,  λέγει  Κύριος.    τεν  αρχή  βασιλεύοντος  Σεδεκιον 

βασιλέως  εγενετο  ό  λόγος  ούτος  περι  Αιλάμ. 

Χ1.νΐ)  2  2Ύη  ΑΙγύπτω  έπι  δύναμιν  Φαραώ  Νεχαω  βασιλέως  Αιγύπτου,  δς  ην  έπι 
τφ  ποταμφ  Ευφράτη  εν  Χαρμείς,  δν  έπάταξε  Ναβουχοδονόσορ  βασι- 

λεύς Βαβυλώνος  εν  τφ  ετει  τφ  τετάρτω  Ιωακείμ  βασιλέως  Ιούδα. 

3  ̂ Αναλάβετε  οπλα  και  ασπίδας,  και  προσαγάγετε  εις  πόλεμοι, 
4  4 και  επισάξατε  τούς  ιππους'  επ'ιβητε,  οι  ιππείς,  και  κατάστητε  εν 
ταϊς  περικεφαλαίαις  υμών,  προσβάλετε  τά  δόρατα  και  ενδύσασθε  τούς 

5  θώρακας  υμών.    5  τι  ότι  αύτο\  πτοούνται  και  άποχωρούσιν  είς  το  ό- 

12  εβδομήκοντα]  ρΓ  τα  Β3ΐ3ΝΑ(2  |  εκδικάσω]  +  α'θ'  ·*·  επι  τδ\  βασιλέα  Βαβϋ-  «Α<^Γ 
λωΐΌ5  κ  εττι  ̂ 1Τ1ε  |  εκείνο]  +  φησιν  κς  Α(£  \  αυτούς]  αντο  &         13  επαξω]  πα- 

τάξω Α  |  οπι  γην  Β*  (δαρβΓδΟΓ  Β35)  |  παντας]  απαντάς  Α  |  πάντα]  ρΓ  α'  ·*·  συν 
14  Ιηρεμιας  Α  |  τα  εθνη]  οπι  τα  £<*  |  Αιλαμ]  +  εν  αρχη  βασιλέως  Σεδε- 

κιου  βασιλέως  Ιούδα  λέγων  15  συνετριβη]  συντριβητω  &Α(^  |  το  τοξον] 
οπι  το  Κ  |  αρχη]  ρΓ  και  |  δυναστιας  Κ  16  Ελα/χ.  Κ*  (Αιλ.  ̂ολ,  &1>  (νϊά)^ 
ΐίεπι  ι8,  19  |  τασσαρας  Ν*  (τεσσ.  Ν€·3· ^ <νίά>)  |  ανεμου\ς  Κ*  {-μονς\  Ν?)  |  εκ] 
α7το  Κ  |  διασπιρω  Κ*  \  πασι  ΚΑ  |  οπι  ουκ  Β*  (δΐιρβΓδΟΓ  Β3ΐ))  17  επ  αυ- 
τους]  +  κακα  Κ  |  επαποστιλω  £<*  -στείλω  Κ0·3^)  -στελω  εξαποστελω  Α  | 
εξανηλωσε  Ν*  18  βασιλέα]  ρΓ  και  Ν*  (ροδίεα  ΐπιρΓοΒ)  19  έσχατων 
Α(±  |  οπι  και  2°  Α<3  XXVI  1  βασιλέως]  ρτ  του  Νί^  οπι  Α  |  περι]  επι  Α 
2  Εγιπττω  &\*  (Αιγ.  Ν0·13)  |  βασιλέως  ι°]  βασιλέα  Α  |  ο\ς  Χ*  \ος  Κ?  |  τω  ποταμω 
Ευφράτη]  του  ποταμού  Έυφρατου  Α  |  Χαρμεις]  Καρχαμεις  ̂   |  βασιλεύς]  βασι- 

λέως Κ  |  Ιωακείμ]  ρΓ  του  3  αναλάβατε  Α*  (α  4°  Γ&5  Α?)  |  οπι  και  2°  Κ  Α(^ 
4  οπι  και  ι°  ΚΑ(^  |  οπι  και  2°  (^3  |  7Γ/>οσ/3αλετε]  προβαλεται  Ν  προβάλατε  Α  | 
δόρατα  (δορμ.  Ν*)]  +  υμων  Α  |  ενδυσεσθαι  Ν  5  πτοωνται  Β  (πτοούνται 
Β3?5  [Γαδ  αΐίς  πΙ  νΐά  ΐη  π  ι°  Β?])  ΚΑ  |  ευ  το  οτισω]  οπι  ευ  το  ΝΑ<3 
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χχνι  6  (χι,νι  6) ιερεμιας 

Β  πίσω;  διότι  ο'ι  ισχυροί  αυτών  κοπησονται,  φυγτ)  εφυγον  και  ουκ  ανά- 
στρεψαν περιεχόμενοι  κυκΧόθεν,  Χεγει  Κύριος.     6μη  φευγετω  6  κοΰ-  6 

φος,    και  μη   άνασωζεσθω   6   ισχυρός   επ\   βορράν   τα.   παρά  τον 
Έυφράτην  ησθενησεν,  και  πεπτώκασιν.     7τίς  ούτος  ώς  ποταμός  άνα-  η 
βησεται,  και  ώς  ποταμοί  κυμαίνουσιν  ύδωρ;  Βΰδατα  Αιγύπτου  ώσεί  8 
ποταμός  άναβησεται,  και  είπεν  Άναβήσομαι  και  κατακαΧύψω  την 

γην  και  άπολώ  τούς  κατοικοΰντας  εν  αυττ}.    9επίβητε  επ\  τους  "ιπ-  9 
πους,  παρασκευάσατε  τα  άρματα'  έξεΧθατε,  οι  μαχηταΧ  Αιθιόπων  και 
Αίβυες  καθωπΧισμενοι  οπΧοις  και  Αυδοί,  άνάβητε,  εντείνατε  τόξον, 

ιοκαί  η  ήμερα  εκείνη  Κυρίω  τω  θεω  ημών  ήμερα  εκδικησεως  του  εκ-  ίο 
δικήσαι  τούς  εχθρούς  αύτού'  και  καταφάγεται  η  μάχαιρα  Κυρίου,  και 
πΧησθησεται   και  μεθυσθησεται  άπο  του  αίματος  αυτών  οτι  θυσία 

τω  κυρίω  άπο  γης  βορρά  επί  ποταμω  Ευφράτη.     11  άνάβηθι,  ΤαΧαάδ,  ιι 
και  Χάβε  ρητίνην  τι}  παρθενω  θυγατρϊ  Αιγύπτου·  εις  το  κενόν  επΧη- 
θυνας  ίάματά  σου,  ώφεΧεια  ουκ  εστίν  σοι.    12ηκουσαν  εθνη  φωνην  ΐ2 
σου,  και  της  κραυγής  σου  επΧησθη  ή  γη,  οτι  μαχητής  προς  μαχητην 
ησθενησεν,  επ\  το  αντο  έπεσαν  αμφότεροι. 

ι3*Α  εΧάΧησεν  Κύριος  εν  χειρϊ  Ιερεμίου,  του  έΧθεΖν  τον  βασιλέα  Βαβυλώνος  13 του  κόψαι  γην  Αιγύπτου. 

^Αναγγείλατε  εϊς  ΜάγδωΧον,  και  παραγγείΧατε  είς  Μεμφιν  ε'ί-  14 
πατε  'Έπίστηθι  και  ετοίμασον,  οτι  κατέφαγεν  μάχαιρα  την  σμιΧακά 
σου.     15  δια  τι  εφυγεν  άπο  σου  6  Άπις;  ό  μόσχος  ό  εκλεκτός  σου  15 

£·*Ας>       5  φυγην  ̂ *  (φυγη       ροδίβα  ιιΐ  νίά  τεροδ  ν)  \  κυκΧοθε  Κ*  6  ανασω- 
ζετω  Α  \  βορρά  |  ησθενηκεν  ̂   ησθενησαν  Α  |  οιτι  και  2°  Κ?Α(^)  7  ω$  2°] 
ώσει  <5  |  κυμανουσιν  Α  |  οπι  υδωρ  Κ*  (η&Ι)  Κς·3  8  ωσει]  ρΓ  και  Κ* 
(ροδίεα  ίηαρΓοΙ))  ω?  Α(^)  |  άναβησεται]  +  Φ  κ  ωί  ποταμών  εκταρασσετ^  κύματα 
αυτής  0™%  |  ειπεν]  ειπας  |  την  γην]  οηι  την  £\  |  τους  κατοικ.]  οαι  τους  &.Α 
ρΓ  πολιν  και  9  παρασκευάσατε]  κατασκευάσατε  Α  ρΓ  και  Α(^*  |  β|ελ- 
θετε  ζ)α  |  μαχηται]  μαθηται  Α*  (θ  ϊιηρΓΟϋ  Α?)  |  καθοπλισμενοι  (^*  10  η 
ήμερα]  Οίη  η  |  Κυριω]  ρΓ  τω  |  τω  θεω]  οώχ  τω  Ν  |  ημων]  ΙηΧ  ̂   |  η 
μάχαιρα]  οηι  η  Κ  |  οηι  Κυρίου  <^)  |  πΧησθησεται]  εμπΧησθ.  Α<3  |  θυσία] 
θυμια  Κ*  |  τω  κυριω]  ονη  τω  0*+σαβαωθ  Α(^  11  τη  παρθενω]  οπι 
τη  <3  |  το  κενόν]  οπι  το  Α(^)  |  επληθυνας]  επΧηθυνεν  ζ£*  (-νας  ̂ ;ι)  |  ωφεΧια  Κ 
12  κραυης  Κ*  |  επεσον  Ν<3  13  α]  α'  ·*   ο  λόγο*  ό|  (2ηι£  |  εΧθειν] 
+  Ναβουχοδονοσορ  Α(^  |  τοϊ>  βασιλέα]  οηι  το»»  (^)  |  του  κοψαι]  και  εκκοψαι 
Α  |  γην]  ρΓ  τ^  Α  |  Αιγύπτου]  αυτού  Α  14  αναγγείλατε]  +  0'  ·*·  εν 
Αιγυπτω  (^>™%  |  €ΐ  Β*  (εις  Β3*3)  |  είδατε]  ρΓ  και  εν  Ύαινας  ̂   |  ετοιμασον] 
+  σοι  ̂ 1η2  |  κατεφαγον  &*ν'ιά  |  μάχαιρα]  ρΓ  ε  (^*  |  ττ;^  σμιΧακα  (-καν  Χ) σοκ]  οι  λοΐ7Γ.  τα  κύκλω  σου  Ρ111^  15  δια  τι]  διότι      |  οηα  αττο  σον  ̂ ίΑ^  [ 
ο  Απυ]  07Γ15  ̂ *  (δηρεΓδΟΓ  α  ̂1^0^ι)  |  ο  μοσχοϊ]  ρΓ  ω  ̂ * 
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ιερεμιας  (χι,νι  28)  χχνι  28 

ι6  ούκ   εμεινεν,  οτι  Κύριος   παρέλυσαν  αυτόν.     16  και  το   πΧηθός  σον  Β 
ησθενησεν  και  έπεσαν,  και  έκαστος  προς  τον  πΧησίον  αυτοί  ε'λάλει 
Αναστώμεν  και  άναστρεψωμεν  προς  τον  Χαόν  ημών  εις  την  πατρίδα 

ΐ7  ημών  άπδ   προσώπου  μαχαίρας  'ΈΧΧηνικης.     17  καλέσατε  το  όνομα 
ιδ  Φαραώ  Νεχαώ  βασιλέως  Αιγύπτου  Σαών  'ΈσβεΙ  'Έμωηδ.     18 ζώ  εγώ, 

Χεγει  Κύριος  ό  θεός,  οτι  ώς  το    Ιταβυριον  εν   τοις  ορεσιν  και  ώς 

19  ό  ΚάρμηΧος  6  εν  τη  θαλασσή,  ηζει.     τ9σκεύη  αποικισμού  πο'ιησον 
σεαυτη,  κατοικούσα  θυγατερ  Αϊγύπτου'  οτι   Μέμφις  εις  άφανισμδν 
εσται,  και  κΧηθησεται  Ουα'ι,   δια  το  μη   ύπάρχειν  κατοικοϋντας  εν 

2ο  αύτη.     2°δάμαΧις  κε  καλλωπισμένη  Αίγυπτος·  απόσπασμα  από  βορρά 
2ΐ  ηΧθεν  επ*  αύτην,  21  και  οι  μισθωτοί   αύτης  εν  αύτη   ώσπερ  μόσχοι 

σιτευτοί  τρεφόμενοι  εν  αύτη·  διότι  και  αύτοι  άπεστράφησαν  και  εφυ- 
γον  ομοθυμαδόν  ούκ  έστησαν,  οτι  ήμερα  άπωΧείας  ηΧθεν  ε  π*  αύτούς 

22  και    καιρός    εκδικησεως    αυτών.     22  φωνη    ώς    οφεως  συρίζοντος, 
23  οτι  εν  αμμω  πορεύονται,  εν  άζίναις  ήξουσιν  επ'  αύτην  23 ώς  κό- 

πτοντες  ξύΧα  εκκόψουσιν  τον  δρυμδν  αύτης,  Χεγει  Κύριος,  οτι  ού  μη 
εικασθη,  οτι   πΧηθύνει  ύπερ   ακρίδα   και  ούκ  εστίν  αύτοις  αριθμός. 

24  24  κατησχύνθη  η  θυγάτηρ  Αιγύπτου,  παρεδόθη  εις  χείρας  Χαού  απδ 
25  βορρά.    25 ιδού  εγώ  εκδικώ  τον  Άμμών  τον  υιον  αύτης  επι  Φαραώ 
27  και  επ\  τους  πεποιθότας  επ'  αύτώ.  27  συ  δε  μη  φοβηθης,  δοΰΧύς  μου 

Ίακώ/3,  μηδε  πτοηθης,  ΊσραήΧ·  διότι  Ιδού  εγώ  σώζων  σε  μακρόθεν 
και  τό  σπέρμα  σου  εκ  της  αιχμαλωσίας  αύτών  και  αναστρέφει  Ιακώβ 

28  και  ησυχάσει  και  υπνώσει,  και  ούκ  εσται  ό  παρενοχΧών  αύτόν.     28 μη 
15  Κύριος]  ρΓ  ο  Α       16  οπι  και  ι°  (^)?  |  επεσεν        επεσον  Α  |  προς  τον  ΝΑΟ 

πλησίον]  τω  πλησίον       |  ελαλουν  Α^  |  αναστρέψω  μεν  {αναστρψ.  Ν*)]  απο- 
στρεψωμεν  Α  \   προς  2°]  εις  Α  |  τον  λαον]  οχη  τον       |  ημων  ι°]  υμων 
(ημ.  ϋ.1^1^)  \  οπι  εις  την  πατρ.  ημων  Α  \  εις]  ρΓ  και  ̂ ε·α(^  17  Αιγυπου 
Κ*  |  Έσβι  Α<^>  18  οπι  ο  θεός      ]  ορεσι  Β^  )  ο  εν  τη  θαλ.]  οιτι  ο 
£νΑ<3  19  αποικισμού  (-κισ\μου  Β*  -κι\σμ.  Β?)]  αποικιασμου  £\  \  σεαυτω 

|  καταοικουσα       \  θυγατηρ  Κ  |  δια]  παρα  21  ωσπερ]  ως      |  αυτη 
2°]  η  5πρ  Γαδ  Α3  |  αυτοί]  οντοι  (ο  δυρ  Γαδ)  Αα  |  απωλια*  ̂   |  αυτούς]  αυτοις  Α 
22  ώωνη]  + αυτής  0.  (δΐιβ  ·%  (^ΐ"1)  |  συριξοντος]  ο  Ί°  δυρ  Γαδ  ΑΆ  {-τες  Α*νίά)  | 
αμμώ\  Κνίά  |  πορευσονται  ΚΑ(^)  23  εκκοι/'ουσίϊ']  εκκοψατε  ζ)  |  Κυριοϊ]  ο 
θς  Κ  +  ο  05  Λ  Ο  |  πληθύνει]  επληθυνεν  Α  \  ακρίδας  Α  \  αντοις]  αντω  Κ 
24  κατεσχννθη  Κ*  (καταισχ.  Κε·α)  |  η  θυγατηρ]  οπι  η  25  ιδου]  ρΓ  α'θ' 
'*·  ειπβ  κς  των  δυνάμεων  ο  θς  ίηλ  ̂ Π1«  |  τον  υιον]  οπι  τον  |  Φαραώ]  +  κ 
επ  Αίγυπτο]  κ  επι  τους  θεούς  αυτής  κ  επι  τους  βασιλείς  αυτής  και  επι  Φαραώ 
(2'η£  |  αυτω]  +  θ'  (26)  κ  παραδώσω  αυτούς  εν  χειρι  ζητουντωΐ  ψυχην  αυτω\  /> 
εν  χειρι  Ναβονχοδονοσορ  βασιλέως  Βαβνλωνος  κ  εν  χειρι  τώ\  δούλων  αυτού  κ 
μετα  ταύτα  κατασκηνώσει  καθώς  έμπροσθεν  λέγει  κς  ̂ η:1&  27  δουλοκ·; 

|  οιη  διότι  ιδου  εγω  Α*  |  διότι]  οτι  \  οπι  ιδου  Κ*  (δΐιρεΓδΟΓ  ̂ <:·3)  Αη  | 
σώζω  ΚΑΓ^  |  της  αιχμ.]  γης  αιχμ.  \  οιπ  υπνώσει  και  (ΙιαΙ)  υπνωσι  κ 
^ε.α(νϊ(ΐ))  |  αυτο„]  αυτω  ̂          28  μη  1°]  ρΓ  και  συ  Α<3 
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XXVII  I  (ι.  ι) ΙΕΡΕΜΙΑ2 

Β  φοβού,  παις  μου  Ιακώβ,  λε'γει  Κύριος,  οτι  μετά  σου  εγώ  ειμί'  η 
απτόητος  και  τρυφερά  παρεδόθη·  οτι  ποιήσω  συντεΧειαν  εν  παντϊ 
εις  ους  εξώσά  σε  εκει,  σε  δε  ου  μη  ποιήσω  έκΧιπεϊν  και  παιδεύσω 
σε  εις  κρίμα,  και  άθώον  ουκ  αθωώσω  σε. 

1  Αόγος  Κυρίου  δν  ελάλησεν  επί  Βαβυλώνα.  ι 

2' Αναγγείλατε  εν  το"ις  εθνεσιν  και  ακουστά  ποιήσατε  και  μη  κρύ-  2 
ψητέ·  ε'ίπατε  Έάλωκει>  ΒαβνΧών,  κατησχύνθη  ΒήΧος  η  απτόητος,  η 
τρυφερά  παρεδόθη  Μαιωδάκ.  3 οτι  άνεβη  ε'ττ'  αυτήν  έθνος  από  βορρά·  3 
οΰτος  θήσει  την  γήν  αυτής  εις  άφανισμόν,  και  ουκ  εσται  ό  κάτοικων 
εν  αυτί}  από  ανθρώπου  και  εωί  κτήνους.    Αεν  ταΐς  ήμεραις  εκείναις  4 
και  εν  τώ  καιρώ  εκείνω  ήξουσιν  οι  νιοι  ΊσραήΧ,  αυτοΧ  και  οι  υίο\ 
Ιούδα  επϊ  το  αυτό  βαδίζοντες  και  κλαίοντες  πορεύσονται,  τον  κΰριον 
θεόν  αυτών  ζητοΰντες.     5εως  Σειών  ερωτήσουσιν  την  όδόν,  ώδε  γαρ  5 
τό  πρόσωπον  αυτών  δώσουσιν,  και  ήξουσιν  και  καταφεύξονται  προς 

Κύριον  τον  θεόν  διαθήκη  γάρ  αιώνιος  ουκ  επιΧησθήσεται.  6Τ1ρό-  6 
βατα  άποΧωΧότα  εγενήθη  ό  Χαός  μου,  οι  ποιμένες  αυτών  εξώσαν  αυ- 

τούς, επ\  τα  ορη  άπεπΧάνησαν  αυτούς,  ε£  ορούς  ε'ττι  βουνόν  ώχοντο, 
επεΧάθοντο  κοίτης  αυτών.    1 πάντες  οι  εύρίσκοντες  αυτούς  κατανά-  η 

Χισκον  αυτούς·  οι  εχθροί  αυτών  είπαν  Μη  άνώμεν  αυτούς,  άνθ'  ών 
ημαρτον  τω  κυρίω·  νομή  δικαιοσύνης  τω  συναγαγόντι  τους  πατέρας 
αυτών.     8 άπαΧΧοτριώθητε  εκ  μέσου  ΒαβυΧώνος  και  από  γης  Χαλ-  8 
δαίων  και  εξεΧθατε,  και  γένεσθε  ωσπερ  δράκοντες  κατά  πρόσωπον 
προβάτων.    9οτι  Ιδού  εγώ  εγείρω  επ\  ΒαβνΧώνα  συναγωγάς  εθνών  9 

ε'κ  γης  βορρά,  και  παρατάξονται  αυτί}·  εκείθεν  άΧώσεται,  ώς  βοΧ\ς 

ΝΑ(^  28  φοβον]  φοβηθης  |  ειμι  εγω  |  συντεΧιαν  Κ  |  παντι]  +  εθνει  Β3**  &Α(^ 
615  ους]  ου  Κ  |  σε  2°  δΐιρ  Γ&δ  Β*  61 13  <νί<1)  |  εκλειπειν  Κ^Α  |  κρίμα]  κρίσιν  Α 
αθωον]  αθοων  Κ<3*  XXVII  1  Χογος]  ρΓ  ο  ΚΑ(^  |  οιτι  Κυρίου  Α(± 
ελάλησεν]  +  κς  Α(^  |  Βαβυλώνα]  +  α'  *·  προς  γην  Χαλδαιω!  εν  χειρι  Ιερεμίου 
τον  προφήτου  0™%  2  εθεσιν  Ν*  (εθν.        |  και  ΐ°]  επάρατε  σημειο\ 
ακονστον  ποιήσατε  |  Βηλος]  Βηλ  ΚΑζ)  |  παρδοθη  Β*  {παρβδ.  Β3*3)  | 
Μαιωδακ  (Μεωδαχ  ΚΑ(^  ζάηοΐ  τνχη  της  ποΧεως  Ο^Ζ^  +  Θ'  ·%·  ησχυνθησα]  τα 
είδωλα  αυτής  ησχν\θησαν  τα  βδελυγματα  αντης  ̂ Iηε  3  αυτήν]  αντη  Α* 
(δΐιροΓδΟΓ  ν  Α1  ί0Γΐ)  |  αντης]  η  δυρ  ταδ  Α3  |  οπι  και  2°  Α(^  |  κτηνονς]  +  α'  *· 
βσαλευ^σαΙ  απηλθον  (^ε  4  εν  ι°]  ρΓ  και  Κ  |  ημέρας  Ν*  |  Ισραήλ] 
Ιακώβ  Α  |  οπι  αντοι  Α  \  τον  κυριον]  κν  τον  5  Σιων  Βι>^^Α^  ρΓ 
εις  ΚΑ  |  καταφευξονται]  ξ  δυρ  ταδ  ΑΆ  \  τον  θεον]  οπι  οπι  τον  ΚΑ  |  δαθηκη 
Κ*  6  επελαθεντο  ΚΑ  7  οπι  καταναλισκον  αυτούς  Κ*  (η&Β  Κ0·3  (ηι8>)  | 
κατανηλισκον  Β31*  Κ0·3  (23  |  ειπον  Κ  |  ημαρτοσαν  8  απηλλοτριωθητε 
Α  |  Χαλδεων  Κ  |  εξέλθετε  \  κατα  προσ.  προβάτων]  σ'  έμπροσθεν  ποιμνίων 
(2Π'2  9  βορραν  Κ*  |  αλωσονται  Α  \  ως... συνετού]  α'  τα  βελη  αυτού  ως 
γίγας  ατεκνώ\  σ'  τα  β.  αυτ.  ως  δυνατού  συνετού 28ο 



ιερεμιας 
(I,  2θ)  XXVII  20 

ίο  μαχητού  συνετού  ουκ  επιστρέφει  κενή.     10 και  εσται  ή  ΧαΧδαία  εις  Β 
ιι  προνομήν,  πάντες  οι  π ρονομεύοντες  αυτήν  ένπΧησθησονται.  11  ότι 

ηίιφραίνεσθε  καϊ  κατεκαυχάσθε  διαρπάζοντες  την  κληρονομίαν  μου, 
διότι  εσκιρτάτε  ως  βοίδια   εν  βοτάνη,   και  εκερατίζετε  ως  ταύροι. 

ΐ2  12ησχύνθη  η  μήτηρ  ΰμών  σφόδρα,  μήτηρ  επ'  αγαθά,  εσχάτη  εθνών, 
13  έρημος,  13 από  οργής  Κυρίου  ου  κατοικηθησεται·  καϊ  εσται  εϊς  άφα- 

νισμον  πάσα,  καϊ  πάς  ό  διοδεύων  δια  ΒαβυΧώνος  σκυθρωπάσει,  και 

ΐ4  συριοΰσιν  έπϊ  πάσαν  την  πΧηγην  αυτής.  **παρατάξασθε  έπϊ  Βαβυ- 
λώνα κύκΧω  πάντες  τείνοντες  τόξον,  τοξεύσατε  €7τ'  αυτήν,  μή  φεί- 

ΐ5  σησθε  έπϊ  τοις  τοξεύμασιν  ΰμών,  15 καϊ  κατακρατήσατε  αυτήν  παρε- 
Χύθησαν  αι  χ*ΐρ*ϊ  αυτής,  έπεσαν  αϊ  επάλξεις  αυτής,  καϊ  κατεσκάφη 

το  τείχος  αυτής·  οτι  εκδίκησις  παρά  θεοΰ  εστίν,  εκδικεϊτε  επ'  αυτήν, 
ι6  καθώς  έποίησεν  ποιήσατε  αυτή.  16 ε ξοΧεθ ρεύσατε  σπέρμα  εκ  Βαβυ- 

Χώνος,  κατέχοντα  δρέπανον  εν  καιρώ  θερισμοϋ,  από  προσώπου 

μαχαίρας  ̂ Ελληνικής  έκαστος  εις  τον  Χαόν   αύτοΰ  άποστρεψουσιν, 
ΐ7  και  έκαστος  εις  την  γήν  αυτού  φεύξεται.  17 Ώ,ρόβατον  πΧανώ- 

μενον  Ισραήλ,  λέοντες  εξώσαν  αυτόν  ό  πρώτος  εφαγεν  αυτόν  βασι- 
Χεΰς  Άσσούρ,  και  ούτος  ύστερον  τα  οστά  αύτοΰ  βασΐΧεύς  ΒαβυΧώνος. 

ι8  ι3δί.ά  τοΰτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Ιδού  εγώ  έκδικώ  έπϊ  τον  ΒαβυΧώνος  και 
19  επϊ  την  γήν  αύτοΰ  καθώς  εξεδίκησα  έπϊ  τον  βασιΧέα  ' Ασσούρ.  19και 

αποκαταστήσω  τον  Ισραήλ  είς  την  νομήν  αύτοΰ,  και  νεμήσεται  εν 
τω  Καρμήλω  και  εν  ορει  Έφράι/χ  καϊ  εν  τω  ΤαΧαάδ,  και  πλησθή- 

2ο  σεται  η  ψυχή  αύτοΰ.    *°εν  ταϊς  ήμέραις  έκείναις  καϊ  εν  τώ  καιρώ 

9  επιστρέψει]  αποστρέψει  10  πάντες]  ρτ  και      |  προνομευσαντες  *<Α<2 
Α  |  εμπλησθησονται  Β3?5ΚΑ(2  11  ευφραιν.  Β;115^α  |  κατακανχασθε  Κ 
12  η  μητηρ  υμων  σφοδρά  δυο  οι  γ'  (^(Πΐε>  |  νμων]  ημων  Α  |  σφοδρά]  +  ενε- 
τραπη  η  τεκουσα  ημας  Α+(δυο  '%·)  ενετρ.  η  τ.  υμας  |  επ]  εις  |  έσχατη] 
ρχ  'Η-'  ιδου  ̂ ^ηδ  13  ορης  ς\*  (οργ.        |  κατοικηθησεται]  κατοικισθησεται 
^4-^^5  τον  αιώνα  Α  \  πασα]  +  η  γη  Α  |  σκυθρωπάσει]  κυ\κ\ωπασει  Ν*  (σκυθρ. 

|  συριουσιν  (ριουσιν  Ν*  συρ.  Κε·3(?))]  συριει  ̂   14  κύκλω]  κυκλοθεν 
(2  |  μη]  ρΓ  και  ̂   |  φισσθαι  Κ*  (φισησθαι  ϋ,<:-Ά^)  \  υμων]  +  πάντες  ·*·  οτι  τω 
κω  ημαρτεν  ̂ Π1ε  15  αυτήν  ι°]  ρΓ  επ  Α^  |  επεσον  Νί^)3  |  επαλξις  Κ* 
(-£€ΐ$  Μ)  |  αυτής  2°]  ϊηοερ  ε  ί\*  ί  οπι  και  2°  Α<3  |  θεου]  ρν  του  |  εκδι- 

κεϊτε] εκδικηται  Κ*  εκδικησαται  Χ0·3·*)  (ροδίεα  -κηται  Γβνοο  \ιί  νϊά)  εκδικησατε 
^  16  εξολεθρευσατε  (εξολοθρ.)]  εξωλεθρενσατε  Ν  |  Χαον]  τόπον  Α  |  την 
γην]  τον  οίκον  Α  17  λέοντες]  λέγοντες  6<*  |  εφαγεν]  κατεφαγεν  (,)  |  οστερος 
£ί*  ο  ύστερος  ροδίεα  ούτος  ο  ύστερον  £<?  18  Κύριος]  +  α'θ'  ·*·  των  δυνάμεων 
ο  θςϊηλΟ."*  |  Βαβυλωνος]  ρτ  βασιλέα  ΒάΧ) ',η&>  ΝΑ(,)  |  οπι  επι  2°  0.  \  εξεδικηκα 
Κ*  (-σα  Κ6·**1*)  19  νεμησονται      |  Εφρεμ  Ν  \  τω  Γαλααδ]  γη  Γ.  Α  | 
πλησθησεται  (πλη\σθ.  Κ*  πλησ\θ.  εμπλησθησεται  Α(£*  εμπλησθησονται 
0.*  I  V  ψνχν]  αί  Ά^Χα'       |  αντου  2°]  αυτών 
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XXVII  21  (Ε  21) ιερεμιας 

Β  εκε'ινω  ζητήσουσιν  τήν  άδικίαν  Ισραήλ,  και  ούχ  υπάρξει,  και  τάς 
αμαρτίας  Ιούδα,  και  οι)  μή  εύρεθώσιν,  οτι  ιλεω$·  εσομαι  τοις  υπολε- 
λιμμένοις  επι  της  γης,  λέγει  Κύριος.  2ΙΠικρώ$·  επίβηθι  εττ'  αν-  ζχ 
την  και  67τι  τους   κατοικοΰντας  επ    αυτήν  εκδίκησον  μάχαιρα  και 
άφάνισον,  λέγει  Κύριος,  και  ποίει  κατά  πάντα  όσα  Εντέλλομαι  σοι. 

22φωνή   πολέμου   και   συντριβή  μεγάλη  εν  γη  Χαλδαίων.     237τώ?  ε'-  " 
κλάσθη  και  συνετρίβη  η  σφύρα  πάσης  της  γης;   πώς  εγενήθη  εις 

άφανισμον  Βαβυλών  εν  εθνεσιν ;  2Αεπιβήσονταί  σοι,  και  ου  γνώση  24 
ώς  Βαβυλών  και  άλώση'  ευρέθης  και  ίλημφθης,  οτι  τω  κυρίω  άντέστης. 
25ή'νοιξεν  Κύριος  τον  θησαυρον  αυτού  και  εξήνεγκεν  τά  σκεύη  οργής  25 
αυτοΰ,  οτι  έργον  τω  κυρίω  θεώ  εν  γη  Χαλδαίων,  ζ6οτι  εληλύθασιν  26 
οί  καιροί  αυτής,    ανοίξατε  τάς  άποθηκας  αυτής,  εραυνησατε  αυτήν  ώς 
σπήλαιον   και  εξολεθρεύσατε  αυτήν,  μή  γενεσθω  αυτής  κατάλιμμα' 
27  άναξη  ράνατε  αυτής   πάντας  τους  καρπούς,   και  καταβήτωσαν   εις  27 
σφαγήν.    ούάι  αύτοίς,  οτι  ήκει  ή  ημέρα  αυτών  και  καιρός  εκδικήσεως 

αυτών.     28φωνή   φευγόντων  και  άνασωζομένων  εκ   γης  Βαβνλώνος,  28 
του  άναγγεΐλαι  εις  Έειών  τήν  εκδίκησιν  παρά  Κυρίου   θεον  ημών. 

29 παραγγείλατε    επ\    Βαβυλώνα    πολλοίς,   παντι   εντείνοντι   τόξον,  29 
παρεμβάλετε  επ*  αυτήν   κυκλόθεν  μή   έστω   αυτής  άνασωζόμενος, 
άνταπόδοτε  αυτή   κατά  τά  εργα  αυτής·   κατά  πάντα  οσα  εποίησεν 
ποιήσατε  αυτή,  οτι  προς  Κύριον  άντέστη  θεον  άγων  τον  Ισραήλ. 
3°διά  τοντο  πεσούνται  οι  νεανίσκοι  αυτής  εν  τάίς  πλατείαις  αντής,  30 
και  πάντες  οί  άνδρες  οί  πολεμιστάι  αντής  ριφήσονται,  είπεν  Κύριος. 

ΚΑ 20  εκεινω]  +  φησιν  κς  Α(±  |  αδικειαν  Β*  (-κιαν  Β*3)  |  νπολελειμμενοις  Β^ι5^* 
(λιμμ.  ̂ £ι)        21  πικρως  .  .αυτήν  (ι0)]  α'  παραπικραινοντων  αναβηθι  επ  αυτήν 

|  οπι  και  εττι  τους  κατ.  επ  αντην  ς\*  (\ιά\)  ̂ .^ίοηηι^  |  καί  χο^^,  Τη 
γη  ταύτη  ̂ Iηδ  |  εττ  αυτήν  (2°)]  οπι  εττ  Α  εν  αυτή       |  μάχαιρα]  μαχεραν  Ο.  \ 
αφανισον]  +  θ'  ·*·  οπίσω  αυτών  κακα  (^ιη*  23  εκλασθη]  συνεκλασθη 
ΚΑ<3  |  εθνεσιν]  ρτ  *  του  (2ιηδ  24  επιβησονται]  επιθησονται  Β35^ 
(-τε  6ί*  -ται  ̂ ε  ΐ3)  |  σοι]  +  και  άλωση  Α  +  και  άλωση  Βαβυλων  ̂   |  ου 
γνώση]  φυγη  ς\  \  οπι  ω?  Βαβυλων  και  άλωση  ̂   |  αλωστ;]  οπι  Α  +  κ  ου 
γνώση  |  ελημφθης]  λημφθ.  Κ*  ελημφθη  Α*  (-φθης  Α1)  ελήφθης 
25  εξενεκεν  ςΚ*  \  οργής]  ρΓ  της  |  έργον]  -+-  '*·  εστι  (^η1^  |  τω  κυριω]  οιώ  τω 
Κ*  (δυρ6Γ80ΐ·  ̂ ε·»<?))  οπι  κυριω      |  οπι  6>εω  Α(<)*  (ΙιαΙ)  (^ζ)  |  Χαλδεωϊ>  Κ 
26  ελ^λυ^ασιΐ']  +  '^'  αυτη  ̂ 1ηε  |  ερευνήσατε  Β35^?(^  ρΓ  και  Α  |  οιη  ως  σπή- 

λαιον και  εξολεθρ.  αυτήν  &  |  καταλειμμα  Β3?ι>Α(2*  27  οπι  αιτι;5  | 
καρπούς]  +  αυτής  (^)  28  φωνη'ψη  6ί*  (ΐπιριΌΟ  ντ/  2°  |  φευοντων  ̂ *  | 
ευ]  εΐ'  (|)  |  Σιωρ  Β^Αί^  |  την  εκδικησιν]  οιπ  την  Α  |  ηρ-ων]  υμων  Κ  αΐ'τωρ 
Α  +  πάντες  ·*  εκδικησΐ\  ναου  αυτού  0™^  29  παρεμβάλατε  Α  \  Κυρών] 
ρΓ  τον  ΝΑ(^  |  του  Ισραήλ]  οιη  του  30  7τλατιαυ  Α  |  ριφήσονται] 
+  πάντες  ·3?  ε^  ττ;  ήμερα  εκείνη  ̂ π1& 

282 



ιερεμιας 
(ι,  42)  χχνπ  42 

3ι  31  ιδού  εγώ  ε'ττι  σε  την  υβρίστριαν,  λέγει  Κύριος,  οτι  ηκεί  ή  ήμερα  Β 
32  σου  και  ό  καιρός  εκδικησεώς  σου,  32 και  ασθενήσει  η  ύβρις  σον  και 

πεσεΐται,  και  ούκ  εσται  6  άνιστών  αυτήν  και  ανάψω   πυρ   εν  τω 
33  δρυμώ  αυτής,  και  καταφάγεται  πάντα  τα  κύκλω  αυτής.  33 Τάδε 

λέγει  Κύριος  Καταδεδυνάστευνται  οί  υιοί  Ισραήλ  και  οί  νιοι  Ιούδα, 
α/χα  πάντες  οί  αιχμαλωτεύσαντες  αυτούς  καταδυνάστευσαν  αυτούς, 

34  οτι  ουκ  ηθέλησαν  εξαποστεϊλαι  αυτούς.  34 και  ό  Χυτροΰμενος  αυ- 
τούς Ισχυρός,  Κύριος  ΐΐαντοκράτωρ  όνομα  αύτω·  κρίσιν  κρίνει  προς 

τους  αντιδίκους  αυτού,  οπως  εξάρη  την  γην  και  παροξύνει  τοις  κατοι- 

35  κούσι  Βαβυλώνα.  35 μάχαιραν  ε'ττι  τούς  Χαλδαίους  και  ε'πΐ  τους 
κατοικούντας  Βαβυλώνα  και  ε'ττι  τούς  μεγιστάνας  αύτης  και  ε'ττι  τούς 

36  συνετούς  αύτης·  36 μάχαιραν  ε'ττι  τούς  μαχητάς  αύτης,  και  παραλυθη- 
σονταΐ'  μάχαιραν  εττι  τούς  ίππους  αύτών  και  επί  τα  άρματα  αυτών 

37  37 μάχαιραν  ε'ττι  τούς  μαχητάς  αύτών  και  ε'ττι  τον  σύμμικτον  τον  εν 
μεσω  αύτης,  και  έσονται  ώσεί  γυναίκες"  μάχαιραν  ε'ττι  τούς  θησαυ- 

38  ρούς  αύτης,  και  διασκορπισθησονται  38 ε'ττι  τα)  υδατι  αύτης,  και 
καταισχυνθησονται,  οτι  γη  τών  γλυπτών  εστίν,  και  ε'ι>  ταίί  νησοις 

39  ου  κατεκαυχώντο.     39 δια  τούτο  κατοικησουσιν  ινδάλματα  εν  ταΐς  νη- 
σοις,  και  κατοικησουσιν  εν  αύττ}  θυγατέρες  σειρήνων  ού  μη  κάτοι- 
κο κηθη  ούκετι  εις  τον  αιώνα.    40 καθώς  κατεστρεψεν  ό  θεός  Σόδομα  και 
Τόμορρα  και  τάς  όμορούσας  αύταΐς,  εΐπεν  Κύριος,  ού  μη  κατοίκηση 

4ΐ  ε  κει  άνθρωπος,  και  ού  μη  παροικήσει  εκεί  υιός  άνθρωπου.     41  ιδού 
λαόί  έρχεται  από  βορρά,  και  έθνος  μεγα  και  βασιλείς  ττολλοι  εξε- 

42  γερθησονται  αττ'  εσχάτου  της  γης,  42τόξον  και  ενχειρίδιον  έχοντες· 

31  εττι]  ττρο5  Α  |  υβριστρειαν  Β*  υβρινστιαν  Ν*  νβριστιαν  Α  [υβρίστριαν  &Α(} 
Ε^?(2)  |  καιρο$]  +  σου  (^*  (οηι  (^?)  |  εκδικησεως]  ρτ  της  ΚΑ  |  οπι  σου  2° 
φ*  (δαρβΓδΟΓ  <2α)  33  καταδυναστευνται  ^*  |  οι  υιοι  (οΐδ)]  οπι  οι  Κ  I 
α:χμαλωτευσαντες  (αιχμαλευσ.  Β*  αιχμαλωτενσ.  Β3^)]  αιχμαλωτευοντες  | 
οιη  κατεδυί'αστειισαί'  αυτου$  Κ*  (ηαβ  Κ0·^  η,£)  34  του  κατοικονσι  {-σιν  Α)] 
του  τταροικουσιν  τους  κατοικούνταν  0*η%  35  Χαλδεου*  &\  |  κατοικουντα  Κ* 
(?  5ΐιρ6Γ50Γ  Κ?)  36  μάχαιραν  ι°]  ρ  γ  α'  *·  μάχαιραν  εττι  τα  μαντεία  αυτής 
κ  εξαρθησονται  Ο^Β  37  οπι  εττι  2°  Α  |  τον  σύμμικτον  (σϋ\μ.  £\)]  ρΓ  * 
πάντα  <^ηιίί  |  τον  εν  μεσω]  οπι  τον  (^υρεΓδΟΓ  Κ?)  |  αυτής]  αυτών  |  ωσει] 
ως  Α^*  (ωσει  (^ηι&)  |  διασκορπισθησονται]  διαρπαγησονται  ^  38  εττι] 
εν  Κ  ρΓ  μαχαιρα\  (^Π1£  |  αυττ/χ]  +  επεποιθει  Α(^*  +  ω  επεποιθ.  ζ)3  (ω  δΐιρείδΟΓ)  | 
και  ι°]  ρΓ  ̂   κ  ξηρανθησετε  ς)ηι#  I  ου]  σου  Κ  οπα  Α<2  39  ινδαλμαται 
Κ*  |  ταυ  ν^σου]  τοις  ν.  Κ*νίά  |  και]  +  δια  τούτο  Κ*  (ίηιρΓΟΟ  &?)  |  αυτη] 
αυταις  ̂   |  σιρηνην  Κ*  (-νων  Κ03 ('·')  +  Φ  κ  ουκ  οιδομηθησετε  (δίο)  ετι  ει$  το 
ϊίκοϊ  (2πιί>'  |  αιωναν  40  Σόδομα]  ρΓ  θ'  *  τ?/ι/  |  ομορουσας  ΒΚ?(2α] 
ομορρουσας  Κ*  ομορροουσας  Α  ομοροουσας  (}*  |  κατοικήσει  (-σι  Κ*  -σει  ̂ <:·1}) 
ΚΑ  |  τπχοοικ^σίΐ]  κατοικήσει  Α  παροικηση  41  βορρά  (-ρραν  ρΓ 
7»?$  Α  42  εγχειριδιον  Βϋ(2 
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χχνπ  43  (ι·  43) ιερεμιας 

Β  Ιταμός  εστίν,  και  ου  μη  ελεήστ]·  φωνή  αυτών  ως  θάλασσα  ήχησα, 
ε'φ'  Ίπποις  ιππάσονται  παρασκευασμένοι  ωσπερ  πυρ  εις  πόλεμον, 
προς  σε,  θύγατερ  Βαβυλώνος.    43ήκουσεν  βασιλεύς  Βαβυλώνος  την  43 
άκοην  αυτών,  και  παρελύθησαν  αϊ  χείρες  αυτού-  θλίψις  κατεκράτησεν 
αυτού,  ώδινες  ώς  τικτουσης.    44ίδού  ωσπερ  λέων  άναβησεται  άπο  44 
του  Ιορδανού  είς  Ταιθάν,  οτι  ταχέως  εκδιώξω  αυτούς  απ*  αυτής,  κα\ 
πάντα  νεαν'ισκον  επ*  αυτήν  επιστήσω,    οτι  τις  ωσπερ  εγώ;  και  τις 
άντιστήσεταί  μοι;  κα\  τις  ούτος  ποιμην  ος  στησεται  κατά  πρόσωπον 
μου;  45 δια  τοΰτο  ακούσατε  την  βουλην  Κυρίου  ην  βεβούλευται  έπ\  45 
Βαβυλώνα,  κα\  λογισμούς  αυτού  ους  ελογίσατο  επί  τους  κατοικουντας 

Χαλδαίους'  εάν  μη  διαφθαρώ  τά  άρν'ια  τών  προβάτων  αυτών,  εάν  μη 
άφανισθή  νομή  απ*  αυτών.    46 οτι  άπο  φωνής  αλώσεως  Βαβυλώνος  46 
σεισθήσεται  η  γη,  και  κραυγή  εν  εθνεσιν  άκουσθησεται. 

ΙΤάδε  λέγει  Κύριος  Ιδού  εγώ  εξεγείρω  επ\  Βαβυλώνα  και  έπ\  ι 
τους  κατοικουντας  Χαλδαίους  άνεμον  καύσωνα  διαφθείροντα.    2  κα\  2 
έξαποστελώ  είς  Βαβυλώνα  ύβριστάς,  κα\  καθυβρίσουσιν  αυτήν  κα\ 
λυμανουνται  την  γην  αύτης'  ούαΐ  έπ\  Βαβυλώνα  κυκλόθεν  εν  ημέρα 
κακώσεως  αυτής.    3τεινέτω  ό  τείνων  το  τόξον  αύτοϋ,  κα\  περιθέσθω  3 
ω  εστίν  οπλα  αυτού,  και  μη  φείσησθε  επ\  νεανίσκους  αύτης  και 
αφανίσατε  πάσαν  την  δύναμιν  αυτής.    4 και  πεσούνται  τραυματίαι  εν  4 
γή  Χαλδαίων  και  κατακεκεντημένοι  έξωθεν  αυτής.     5 διότι  ουκ  εχη-  5 
ρευσεν  Ισραήλ  και  Ιούδας  άπο  θεού  αυτών,  άπο  Κυρίου  ΐίαντοκρά- 
τορος·   οτι  ή  γή  αυτών  έπλήσθη   άδικίας  άπο  τών  αγίων  Ισραήλ. 
6φεύγετε  έκ  μέσου  Βαβυλώνος  και  άνασώζετε  έκαστος  την  ψυχήν  6 
αύτοϋ,  και  μή  άποριφήτε  εν  τή  άδικία  αυτής,  οτι  καιρός  έκδικήσεως 

XXVIII 
(Μ) 

ΗΑ(3  42  ελεήσει  |  αυτών]  αυτού  Α  |  ιππον  ςΚ*  (ίππου  Κε·Λ(?))  [  ιππάσονται 
παρασκευασμένοι  (παρασκ.  Β*  παρεσκ.  Βα?ΐ5)]  παρεσκ.  ιππασ.  Κ  |  προσε  Ν* 
(προς  σε  |  θυγατηρ  &νΑ<3  43  οπι  και  Α*  (ΚαΙ)  κ  Α3?)  |  αυτοί;  ι°]  αυτών 
ς\*  |  κατεκρατησαν  ζ)  |  αυτοί/  2°]  αυτούς  Ν* Α  44  του  Ιορδ.]  ρτ  α'θ' 
φρυαγματος  (^)Π1£  |  Γαι0αι>]  θαιθαμ  Κ*  Χαιθαμ  ροδίβα  Ταιθαμ  Χ?  τόπον  Αιθαμ 
Α(^  |  ποιμην]  ρτ  ο      |  οστησεται  Α  (&ίο)  45  ακούσατε]  ρΓ  α  Κ*  |  λο- γισμού*] διαλογισμούς  Α  |  οπι  αυτού  Α  |  ελογίσατο]  διελογισατο  Α  |  Χαλδεουϊ 
^  |  διαφθαρη]  διαφθιρω  Α*  (ϊπιρΓοΐ)  Α3?)  |  αφανσεισθη  Κ*  (αφανεισθη  Ν?)  ] 
νομη  απ  αυτών]  νομη  αυτ.  ςΚ*  (ν.  απ  αυτ.  Κ?Π1£)  απ  αυτών  νομη  ̂   46  οτι] 
διότι  <3  |  κραυη  Ν*  +  αυτής  XXVIII  1  Χαλδαιους  (-δέους  Κ)]  α'  καρδιαν 
επεγειρδ\των  σ'  Αεβκαβη  0™%  2  ευ]  επι  ̂   |  καθυβριουσιν  Α  καθυβρισωσιν 
^  |  αυτής  ι°]  εκεινην  Κ*  (αυτής  ™£)  |  ουαι]  ρΓ  α'σ'  ·£  οτι  ς>π\ζ        3  τει- 
νετω]  ρτ  επ  αυτήν  ̂ ε·3ΐη£  ρΓ  επ  αυτ?7  <2  |  οηι  και  ι°  |  περιθέσθω]  ρΓ  επ  αυτη\ 
0™%  |  ω]  ως  Κ  |  ήτιρΓοΙ")  και  2°  ̂ ·Ά(^  |  νεανίσκους]  ρτ  τους  ̂   |  αυαυτης  (ι°)  Ν* 
4  τραματιαι  ί\  \  Χαλδεων  &  δ  δωτι]  δια  τι  Α  |  θεου]  ρΓ  κϋ  Α  |  οπ\ 
απο  2°  Α         6  εκατοϊ  Κ*  |  οπικαι  2°      |  απορριφητε  Β&?1)  |  καιρός]  ρτ  ο 
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ιερεμιας  (υ  19)  χχνιπ  19 

αυτής  εστίν  παρά  Κυρίου,  άνταπόδομα  αυτός  άνταποδίδωσιν  αύτη.  Β 
7  7  ποτηριον  χρυσουν  ΒαβυΧών  εν  χ«ρί  Κυρίου,  μεθύσκον  πάσαν  την 
8  γην  από  του  ο'ίνου  αυτής  επίοσαν  εθνη,  δια  τούτο  εσαΧεύθησαν  8  και 
αφνω  επεσεν    ΒαβυΧών    και    σννετρίβη.     θρηνείτε    αυτήν,  Χάβετε 

9  ρητίνην  τη  διαφθορά  αύτης,  εΐ  πως  Ιαθησεται.  9ίατρεύσαμεν  την 
ΒαβυΧώνα,  και  ουκ  Ιάθη·  ενκαταΧΊπωμεν  αυτήν  και  άπεΧθωμεν 
έκαστος  εϊς  την  γην  αυτού,  οτι  ηγγικεν  εις  ούρανόν  τό  κρίμα  αυτής, 

ίο  εξήρεν  εως  των  άστρων.     10εζηνεγκεν  Κύριος  το  κρίμα  αυτού·  δεύτε 
ιι  κα\  άναγγειΧωμεν  εν  Σειών  τα  έργα  Κυρίου  τοΰ  θεοΰ  ημών.  11  παρα- 

σκευάζετε τα  τοζεύματα,  πΧηρουτε  τάς  φαρέτρας·  ήγειρεν  Κύριος  τ6 
πνεύμα  βασιΧεως  Μηδων,  οτι  εις  ΒαβυΧώνα  η  όργη  αυτοί)  του  εξοΧε- 
θρευσαι  αυτήν,  οτι  εκδίκησις  Κυρίου  εστίν,  εκδίκησις  Χαου  αυτού 

ΐ2  εστίν.  12επ\  τειχεων  ΒαβυΧώνος  άρατε  σημείον,  επιστήσατε  φα- 
ρέτρας, εγείρατε  φυΧακάς,  ετοιμάσατε  οπΧα,  οτι  ενεχείρησεν  κα\  ποιήσει 

13  Κύριος  ά  εΧάΧησεν  επ\  τούς  κατοικοΰντας  ΒαβυΧώνα,  13 κατασκηνονν- 
τας  εφ'  ΰδασι   ποΧΧοϊς  και  επ\   πΧηθει   θησαυρών   αυτής·   η  κει  τό 

ΐ4  πέρας  σου  άΧηθώς  εις  τα  σπΧάγχα  σου.  Ι4οπ  ώμοσεν  Κύριος  κατά 
του  βραχίονος  αυτοΰ  διότι  ΤίΧηρώσω  σε  ανθρώπων  ώσε\  ακριδών,  και 

ΐ5  φθεγξονται  επ\  σε  οι  καταβαίνοντες.  15Ποιώι>  γην  εν  τη  ίσχνι 
αυτοΰ,  ετοιμάζων  οικουμενην  εν  τη  σοφία,  αυτού,  εν  τη  συνεσει  αΰτοΰ 

ι6  έζέτεινεν  τον  οΰρανόν,  ι6είς  φωνην  εθετο  ήχος  ύδατος  εν  τω  ούρανω 
κα\   άνηγαγεν   νεφεΧας  α7τ'  εσχάτου  της  γης,   άστραπάς  εις  ύετόν 

τη  εποίησεν  κάί  εζηγαγεν  φώς  εκ  τών  θησαυρών  αυτού.  17  εματαιώθη 
πάς  άνθρωπος  από  γνώσεως,  κατησχύνθη  πάς  χρυσοχόος  από  τών 
γΧυπτών  αυτού,  οτι  ψευδή  εχώνευσαν,  ουκ  εστίν  πνεύμα  εν  αυτοΐς. 

ιδ  ι8μάταιά  εστίν,  εργα  μεμωκημενα,  εν  καιρώ  επισκέψεως  αυτών  άπο- 
19  Χοΰνται.     19οΰ  τοιαύτη  μερις  τώ  Ιακώβ,  οτι  ό  πΧάσας  τά  πάντα  αυτός 

7  Κυρίου]  θϋ  £\  8  αφνων  Κ*  [  οπι  θρηνείτε  αυτήν  Κ*  (ηαο  Κ0·3  <?)  ̂ ε)  |  ΝΑ(2 
ρητεινην  Β*  (-τινην  Β5)  ριτινην  Α  9  Βαβνλωναν  Κ*  |  εγκαταλιπωμεν 
Β5  εν  καταλείπω  μεν  Κ*  εγκαταλειπωμεν  Κ^Α  εγκαταλειπομεν  )  ηγγικεν] 
ηγγεισεν  ΝΑ  |  αστών  Ν*  (αστρ.  10  εν]  εις  Α(^  |  Σιων  £<Α(^  | 
του  θεου]  οπι  του  ΝΑ(^)  11  παρασκευάσατε  Α  |  φαλετρας  Β*  (φαρ.  Β3,ι>)  | 
βασιλέων  Ν*  (-λεωϊ  Ν?)  |  του  εξολεθρενσαι  (εξολοθρ.  Β1·  εξωλεθρ.  Ν)]  οπι  του 
Ρ  |  Κυρίου]  ρΓ  παρα      |  οιώ  εστίν  ι°  12  τειχεων]  ρΓ  ·:*·  των  ̂ Π1&  [ 
οπι  επιστήσατε  φαρέτρας  (^*  (ηαο  (,)"1^)  |  φαρετραν  Ν*  (-τρας  Κ?)  |  εγείρατε] 
εγείρετε  Α  επιστήσατε  (^)  |  οιτι  και  ποιήσει  Κύριος  α  ελαλησεν  Ν*  (ηαο 
^ο.η  (:)  πιχ)  |  α]  οσα  ̂   13  κατασκηνονσα      |  υδατι  Κ*  (υδασι  Κ*·»©)  |  βι? 
(ει|5  Β*  €ΐ5|  Β*)]  67τι  ΚΑ  14  καταβεννοντες  Α  15  ποιων]  γ>χ  ο  | 
συνίεσει  Β*  συνε\σ.  Βη        16  ηχος]  πλήθος  ήχους      |  των  θησαυρών]  οπι  των 

17  εματαιωθη]  εμωρανθη  Α(^)  |  αυτού]  αυτών  Ν*  (δΐιρεπ,ΟΓ  ου  Κ?)  | 
εχωνευσεν  Α       19  ου  τοιαύτη]  ούτοι"  αυτη  Α  |  μερις]  ρ  γ  η      (η  5αΙ)  *  (^?) 



XXVIII  20  (ΙΛ  2θ)  ΙΕΡΕΜΙΑΣ 

Β  εστίν  κληρονομιά  αύτού,  Κύριος  όνομα  αύτω.    20 διασκορπίζεις  σύ  μοι  2ο 
σκεύη   πολέμου,    και  διασκορπιώ  €ν   σο\  εθνη   και  έξαρώ    εκ  σον 
βασιλείς.     21  και    διασκορπιώ    ίν    σοι  ΐππον   κα\  επιβάτην    αυτού,  2ΐ 
32 και  διασκορπιώ  εν  σοι  άρματα  και  άναβάτας  αυτών  και  διασκορπιώ  22 
εν  σοι  νεανίσκον  και  παρθενον,  και  διασκορπιώ  εν  σοι  άνδρα  και 

γυναίκα.     23 και  διασκορπιώ  εν  σοι  ποιμένα  και  το  ποίμνιον  αύτοΰ,  23 
και   διασκορπιώ        σοι  γεωργόν  και  τό  γεώργιον  αύτού,   και  δια- 

σκορπιώ εν   σοι  ηγεμόνας   και  στρατηγούς  σον.     24και  αι/ταπ-οδώ-  24 
σω  τί;  Βαβυλώπ   και  πάσι  τοίί   κατοικουσι  Χαλδαι'οι$·   πασαί  τάί 
κακίας  αυτών  άς  εποίησαν  επ\  Σειών  κατ    οφθαλμούς  υμών,  λέγει 

Κύριος.  25  Ιδού  εγώ  προς  σε,  τό  ορος  τό  διεφθαρμενον  τό  25 
διαφθειρον  πασαν  την  γην,  και  εκτενώ  την  χεϊρά  μον  επ\  σε  και 
κατακνλιώ  σε  επ\  τών  πετρών,  και  δώσω  σε  ώς  ορος  εμπεπνρισμενον, 

26 και  ου  μη  λάβωσιν  από  σον  λίθον  εις  γωνίαν  και  λίθον  εις  θεμελιον,  26 
οτι  εις  άφανισμόν  εϊς  τόν  αιώνα  εση,  λέγει  Κύριος.    27 άρατε  σημειον  ιη 
επ\  της  γης,  σαλπίσατε  εν  εθνεσιν  σάλπιγγι,  αγιάσατε  επ'  αυτήν 
εθνη,  παραγγείλατε  επ'  αυτήν,  βασιλείς  άρατε  παρ*  εμού,  και  τοί? 
Άσχαναζέοις·    επιστήσατε    67τ'    αυτήν    βελοστάσεις,  αναβιβάσατε 
επ'  αυτήν   ϊππον   ώς  ακριδών   πλήθος.    28άναβιβάσατε    ί'π'  αυτήν 
εθνη,  τόν  βασιλέα  τών  Μήδων  και  πάσης  της  γης,  τονς  ήγονμενονς 
αυτού   και   πάντας  τους  στρατηγούς  αύτού.     29εσείσθη  ή    γη    και  29 
επόνεσεν,  διότι  έξανέστη  επί  Βαβυλώνα  λογισμός  Κυρίου  του  θείναι 
τήν    γην    Βαβυλώνος    εις    άφανισμόν   και  μή    κατοικεϊσθαι  αυτήν. 

3°έ£ελιπεν  μαχητής  Βαβυλώνος  του  πολεμειν,   καθήσονται  εκεί  εν  30 
περιοχή,  εθραύσθη  ή  δυναστεία  αντών,  εγενήθησαν  ώσεϊ  γυναίκες· 

ΝΑ(^       19  κληρονομιά]  σ'  μερις  αντου  ράβδος  0™%  |  Κύριος]  +  Φ  των  δυνάμεων 
20  πόλεμοι  ΐηοερ  Ν*  |  και  ι°]  καγω  Α  |  βκ  σου]  εν  σοι  21  δισκορτιω  Α 
{διασκ.  Α1)  |  επιβάτην]  αναβατην  Α(^  22  νεανίσκον]  άνδρα  Α(^  |  παρθενον] 
γυναίκα  Α  γυν.  αυτού  |  άνδρα]  νεανίσκον  Α(^  |  γυναίκα]  παρθενον  Α  παρθ. 
αντου  23  ηγεμόνα  Α  |  οπι  σου  Ν       24  Βαβυλωνία  Α  |  οιη  πασι  ̂   |  κα- 
τοικουσιν  ΧΑ  |  Χαλδβοι>$  Χ  |  κακίας]  αδικίας  Α  |  οιη  αυτών  Κ  |  Σιων  Β^ΚΑί^) 
25  κατακυλισω  Α  \  επι  2°]  απο  ς\Α(^  \  ενπεπυρισμενον  ςΚ  εμπεπυριμμ.  (2*ν'<ΐ 26  εις  τον  αιώνα  εση]  εση  εις  τον  αιώνα  Α  αιωνιον  εση  27  γης]  +  λβ7« 
κς  (ϊιηρίΌΐ)  ςί.°-Ά)  +  σαλπισαται  εν  εθνεσιν  ̂ -^^ε  |  εθνεσι  Β^ζ}3-  |  αυτήν  ι°] 
αυτη  Α*  (-την  Α1)  |  βασιλείς  άρατε]  βασιλειαις  Αραρεθ  Α  βασιλειαις  Αραρετ 

|  Ασχαναζαιοις  Α  Ασκ.      |  βελοστασις  Ν  (-σεις  Χ0·13)  Α  27 — 28  οπι 
ιππον.,.επ  αυτήν  Ν*  (ΗςΛ  Κ**»)»*)  27  ίππων  \&·*®*>«  (οογγ  ιππον) 
28  εθνη  τον]  η  τ  5υρ  Γ&5  Β3ΐ)  |  τους  ηγουμένους]  ηγουμένους  Ν  τους  ηγεμόνας 
Α  |  τους  στρατηγούς]  οπι  τους  Χ  |  αντου  2°]  +  και  πάσης  της  γης  εξουσίας 
αυτού  Α  +  ·*  />  π.  τ.  γ.  της  εξουσίας  αυτ.  0™ε  29  ανέστη  Ν*  (εξανεστη 

30  εξελειπεν  Χ0·3 Α  |  καθήσονται]  ρΓ  και  Α  |  δι^αστια  ΝΑ  |  εγενή- 
θησαν] ρΓ  και  Ν 
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ιερεμιας (υ  43)  ΧΧνπΐ  43 

ενεπυρ'ισθη  τά   σκηνώματα  αυτής,   συνετρ'ιβησαν   οι  μοχλοί  αυτής.  Β 
3ΐ  31διώκων   €*ί   άπάντησιν   διώκοντος  διώκεται,   και  άναγγελλων  εις 

άπάντησιν    άναγγελλοντος  του  άναγγεΤλαι  τω  βασιλεΐ  Βαβυλώνος 

32  οτι  εάλωκεν  ή  πόλις  αυτού,  32  απ*  εσχάτου  τών  διαβάσεων  αυτού 
ελήμφθησαν,  κα\  τά  συστήματα  αυτών  ενεπρησαν  εν  πυρί,  κα\  οί 

33  άνδρες  αυτού  οι  πολεμισταί  εξέρχονται.  33  διότι  τάδε  λέγει  Κύριος 
Οίκοι  βασιλέως  Βαβυλώνος  ως  αλων  ώριμος  άλοηθήσονται·  ετι  μικρόν 

34  και  ήξει  ό  άμητός  αυτής.  34  κατεφαγεν  με,  εμερ'ισατό  με,  κατελαβεν 
με  σκότος  λεπτόν,  Ναβουχοδονόσορ  βασιλεύς  Βαβυλώνος  κατεπιεν 

με,  ώς  δράκων  επλησεν  την  κοιλίαν  αύτοΰ  άπο  της  τρυφής  μου' 
35  35εξώσάν  με  οι  μόχθοι  μου  και  αι  ταλαιπωρίαι  μου  εις  Βαβυλώνα,  ερει 

κατοικούσα  Σειών,  και  το  αίμά  μου  67Γΐ  τούς  κατοικούντας  Χαλδαίυυς, 

36  ερει  Ιερουσαλήμ-  36 δια  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Ίδον  εγώ  κρινώ  την 
άντ'ιδικόν  σου  και  εκδικήσω  την  εκδίκησίν  σου,  και  ερημώσω  την 

37  θάλασσαν  αυτής  και  ξηρανώ  την  πηγήν  αύτής'  37  και  εσται  Βαβυλών 
38  εϊς  άφανισμόν,  και  ού  κατοικηθήσεται.     38 οτι  άμα  ώς  λέοντες  (ζηγερ- 
39  θησαν  και  ώς  σκύμνοι  λεόντων.  39εν  τή  θερμασία  αύτών  δώσω 

ττότημα  αύτοΐς,  και  μεθύσω  αυτούς  οπως  καρωθώσιν  και  ύπνώσωσιν 

4ο  ϋπνον  αΐώνιον  και  ού  μή  εγερθώσι,  λέγει  Κύριος.    40  και  καταβίβασον 
4ΐ  αύτούς   ώς  άρνας   εις  σφαγήν  και  ώς  κριούς  μετ    ερ'ιφων.    41  πώς 

εάλω  και  εθηρεύθη  το  καύχημα  πάσης  τής  γής;  πώς  εγενετο  Βαβυλών 

42  εις  άφανισμόν  εν  τοΊς  εθνεσιν ;  42άνεβη  επί  Βαβυλώνα  ή  θάλασσα 
43  €ν  ηχω  κυμάτων  αυτής,  και  κατεκαλύφθη.    Α3εγενήθησαν  αι  πόλεις 

31  άπάντησιν   ι°]  απαντην  Α  |  άναγγελλων]  απαγγελλων  Ν*  (αναγγ.  ̂ .\0_ 
32  της  διαβάσεως  Ν*  {των  διαβάσεων  Νε·3(?))   |  ελήφθησαν 

0*  |   συστήματα  Β3?ι>(5   |  αυτών]  αυτού  Α^   |   ενεπρησαν]  ενεπρησθησαν 
Α  εν ειτυρισ θησαν        |   οι  άνδρες]  οίη  οι  Βα1>&Α(|)   |   αυτού  2°]  αυτοί  Ν* 
33  Κύριος]  +  ·*·  των  δυνάμεων  θς  Ιηλ  |  οίκοι]  οίκος       |  βασιλέων  Ν*  | 
αλοηθησεται  ς\Α(±  35  μόχθοι]  εχθροί  &  |  κατοικούσα]  ρτ  και  Ν*  |  Σιων 
Β^Αί^  |  κατοικουνταις  Ν*  |  Χαλδεουί  Ν  |  ερει  Ιερουσαλήμ]  επι  Ιημ  ̂ ·Λ  επι 
Ιλημ  (δυρ  Γ3.5  οί  ϊη  ηι§)  Α3  36  οπι  και  εκδικήσω  τ.  εκδ.  σου  Α  |  εδικησω 
Ν*  (εκδ.  Κ?)  |  ερημω  ̂ *  (δίφθΓδΟΓ  σω  |  θα\ασσαν  Ν  |  ξηρανω]  εξάρω 
Κ  |  πηγην]  γην  ΝΑ  38  οίη  οτι  ΝΑ(^  |  Οίη  αμα  Α(^  |  εξηγερθησαν 
(εζεγ.  (,)*)]  + αμα  Α<^  |  σκοιμοι  Ν*  (σκυμν.  Ν?)  39  καρωθώσιν  (-σι 
(23)]  καθαρωσϊ\  Ν*  |  οπι  και  2° ...εγερθώσι  Ν*  (ηα1>  Ν0·3 <?>  |  υπνωσουσιν 
Α  |  εγερθώσι  (-σιν  ̂ *)]  εξεγερθωσι  Βλ1>  εξεγερθωσιν  Νε·Μ?)πΐ£  Α  40  οπι 
και  ι°  Α(^  |  καταβιβασω  Ν*  (-σον  Νε·α(?))  |  εισφαγην  Ν*  41  βαλω] 
ελάλτηκεν  ϊ<*  (βαλα;  Νε·3<·')  +  πάντες  *·  0  Εισακ  (^)ιη£  |  τοις  εθνεσιν  (τ.  εθνσιν 
Ν*)]  ρΓ  πασι  42  ανεβη]  ρτ  ανεβη  ε\πι  Βαβυλώνα  εις  (?  +  ηθ)\  αφα- 

νισμού εν\  τοις  εθνεσιν  &ν*  (ραηοΐ      ιιηο  ίηιρΓοο  Κ1Γογ1)  43  πολις 
(-λει$  Ν^6) 
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XXVIII  44  (ΙΛ  44)  ΙΕΡΕΜΙΑΣ 

Β  αυτής  ως  γή  άνυδρος  και  άβατος,  ου  κατοίκησα  εν  αυτί}  ούδε  ειί,  ούδε 
μη  καταλύσει  εν  αυτί]  υιός  ανθρώπου.    Ηκαι  εκδικήσω  επι  Βαβυλώνα,  44 
και  εξοίσω  α  κατεπιεν  εκ  του  στόματος  αυτής,  και  ου  μη  συναχθώσιν 

προς  αυτήν  ετι  τα  εθνη,  49 και  εν  Βαβυλώνι  πεσοΰνται  τραυματ'ιαι  49 
πάσης  τής  γής.    50 άνασωζόμενοι  εκ  γής,  πορευεσθε  και  μή  ΐστασΰε·  $ο 
οι  μακρόθεν,  μνήσθητε  τοΰ  κυρίου,  και  Ιερουσαλήμ  άναβήτω  επί  την 

καρδίαν    υμών.     51  τ/σχύνθημεν,    οτι    ήκούσαμεν    όνειδισμόν    ημών,  51 
κατεκάλυψεν  ατιμία  τό  πρόσωπον  ημών,   εισήλθον  αλλογενείς  είς 

τα.  άγια   ημών,   είς  οίκον   Κυρίου.    52  δια.  τούτο  Ιδού  ημεραι,  λέγει  52 
Κύριος,  και  εκδικήσω  επ\  τα  γλυπτά  αυτής,    και  εν  πάση  τή  γή 

αυτής  πεσοΰνται  τραυματ'ιαι.    53 οτι  εάν  άναβή  Βαβυλών  ως  ό  ουρανός,  53 
και  οτι  εάν  οχύρωση  τά  τείχη  ίσχύι  αυτής,  παρ*  εμού  ηξουσιν  έξολε- 
θρεύοντες  αύτήν,  λέγει  Κύριος.    5*φωνή  κραυγής  εν  Βαβυλώνι,  και  54 
συντριβή  μεγάλη  εν  γή  Χ,αλδαίων,  556τι  εζωλέθρευσεν  Κύριος  τήν  55 
Βαβυλώνα,   και  άπώλεσεν  άπ    αυτής  ψωνήν  μεγάλην   ηχούσαν  ως 

ύδατα  πολλά,  εδωκεν  είς  ολεθρον  φωνήν  αυτής.     566τι  ηλθεν  επ\  56 
Βαβυλώνα  ταλαιπωρία,  εάλωσαν  οι  μαχηταϊ  αύτής,  επτόηται  τό  τόξον 

Ϊ*Α<3       43  οπι  ως  ̂ Α<3  |  γη]  +  πάντες  ·*·  ευ  αφανισμον  |  οι>]  ρΓ  ··*·  θ'  γη 
|  ουδε  ευ]  ουδείς  Κζ>  +  *·  ανος  ̂ Iη?  |  κατάλυση  44  προς 

αυτήν  ετι  (επι  &\*νίά)]  ετι  προς  αυτήν  Α^  |  εθνη]  +  κ  γε  το  τείχος  Βαβυλωνος 
επεσεν  (45)  εξέλθετε  εκ  μέσου  αυτής  λαος  μου  κ  σώζετε  έκαστος  την  ψυχην 
αυτού  απο  θυμού  οργής  κϋ  (46)  μηποτε  δίλιασει  η  κάρδια  υμων  κ  φοβηθητε 
εν  τη  ακοη  τη  ακουσθησομενη  ε|  τη  γη  κ  εισελευσεται  εν  τω  ενιαυτω  η  ακοη 
κ  μετ  αυτδ\  εν  τω  ενιαυτω  η  ακοη  κ  η  αδικία  εν  τη  γη  (  +  σ'  ·*·  κ  εξουσιαστής 
επ  εξουσιαστην)  παραβολή  επι  παραβολην  (47)  δια  τοντο  ιδου  ημεραι  έρχονται 
φησιν  κς  κ  επισκεψομαι  επι  τα  γλυπτά  Έαβυλωνος  κ  πασα  η  γη  αυτής  καται- 
σχυνθησεται  και  πάντες  τραυματιαι  αυτής  πεσοΰνται  εν  μεσω  αυτής  (48)  κ 
αγαλλιασονται  επι  Βαβυλώνα  οι  ουρανοί  και  η  γη  και  πάντα  τα  εν  αυτοις 
οτι  απο  βορρά  ηξουσι  ταλαιπωρουντες  αυτήν  λέγει  κς  (49)  και  μεντοι  εν 
Βαβυλωνι  του  πεσειν  τραυματίας  Ιη\  εν  αυτη  [αάηοΐ  δει  ειδεί'αι  ως  εν  τισιν 
αντιγραφοις  ταύτα  μετα  αστερίσκων  κείνται  ου  καλω$]  (^"^  49  τραυματιαι 
πάσης  της  γης]  και  πάντα  τα  εθνη  Κ  50  γης]  της  Β*  (γης  Βαΐ3)  |  οπι  και 
1°  Α  |  ιστασ0ε]  +  ευ  γην  Κ*  (ροδίεα  ΐπψΓΟο)  |  μνησθητε  οι  μακρόθεν  Ο  |  οι 
μακρόθεν]  οπι  οι  Ν*  (δπρεΓδΟΓ  ̂ ε·3^)  |  και  Ιερουσαλήμ]  εισημ  κ  Ισημ 
^ο.3 (?)  |  αναβατω  £\  |  την  καρδιαν]  οηα  την      |  υμων]  ημων  Α  51  ησϋ\θη- 
μεν  Κ*  (ησχϋ\θ.  &?)  |  ημων  ι°]  υμων  Κ*  (77  δπρεΓδΟΓ  Κ0·3^)  |  εισ',ηλθον  Β* 
ει\σηλθ.  Β?  ρΓ  οτι  52  δια  τουτο]  +  ταδε  λέγει  /ΰ  ̂   |  ημεραι]  +  έρχονται 
Β3ΐίΙΏ£Κ  (-ντε  -νται  Κ0·15)  Α(|)  |  οπι  λέγει  Κύριος  ί\  |  οηι  εττι  Κ  |  πεσοντε 
Κ*  (ν  δίαρβΓδΟΓ  Κ?)  |  τραματιαι  Κ*  (υ  δαρβΓδοι-  Κ?)  53  εαν  ι°]  αν  ̂ *  (ε 
δηρβΓδΟΓ  ί^3)  |  οχύρωση]  ύψωση  |  τα  τειχτ;]  τα  υψη  Β?ϊ>  υψη  Κ*  υψος 
Κ^Αί^  |  ισχυι]  ισχύος  Κε·3Α(2  (ρΓ  *  της  <3Π>£)  |  εξολοθρεύονταν  ΒΗ 
54  κραυης  Κ*  (γ  δπρεΓδΟΓ  Κ?)  |  εν  γη]  εκ  γης  Α  |  Χαδεων  Κ*  (λ  δπρεΓδΟΓ 
Κ?)  55  εξωλοθρευσεν  Β5  |  οπι  ως  66  εαλωκαν        (σ  δπρεΓδΟΓ 
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ιερεμιας (υ  64)  χχνιπ  64 

57  αυτών,  οτι  6  θεός  ανταποδιδωσιν  αύτοίς.     57  Κύριος  ανταποδιδωσιν  Β 
και  μεθύσει  μέθη  τούς  ηγεμόνας  αυτής  κα\  τους  σοφούς  αυτής  και  τους 
στρατηγούς  αυτής,  Χέγει  ό  βασιλεύς,  Κύριος  ΊΊαντοκράτωρ  όνομα  αύτω. 

58  5&τάδε  Χέγει  Κύριος  Ύείχος  ΒαβυΧώνος  έπΧατύνθη,  κατασκαπτόμενον 
κατασκαφήσεται,  καϊ  αι  πύΧαι  αύτής  αι  ύψηΧα\  ένπυρισθήσονται, 
κα\  ού  κοπιάσουσιν  λαοί.  είς  κενόν,  και  έθνη  εν  αρχή  έκΧείψουσιν . 

59  59<0  λόγος  6ν  ένετείλατο  Κύριος  Ιερεμία  τφ  προφήτη  ειπείν  τφ  Σαράια 
υ'ιφ  ~Νηρείου  υιφ  Μαασαίου,  δ'τε  έπορεύετο  παρά  Σεδεκίου  βασιλέως 
Ίοι5δα  6Ϊ5  Βαβυλώνα,  έν  τφ  'έτει  τφ  τετάρτφ  της  βασιλείας  αύτοΰ' 

6ο  και  Σαραίας  άρχων  δώρων.  6ο  καϊ  'έγραψεν  Ιερεμίας  πάντα  τά  κακά ά  ήξει  έπι  Βαβυλώνα  έν  βιβλίφ,  πάντας  τους  λόγους  τούτους  τους 
γεγραμμένους  έπι  Βαβυλώνα. 

6ι        6ιΚαι  είπεν  Ιερεμίας  προς  Σαραίαν   Όταν  εΧθης  είς  ΒαβυΧώνα, 
62  καϊ  οψη  καϊ  ανάγνωση  πάντας  τούς  Χόγους  τούτους,  62  και  έρείς  Κύριε 

Κύριε,  σύ  έΧάΧησας  έπι  τον  τόπον  τούτον  του  εξοΧεθρεύσαι  αυτόν 
και  του  μη  είναι  εν  αύτω  κατοικούντας  από  ανθρώπου  εως  κτήνους, 

63  οτι  αφανισμός  είς  τον  αιώνα  εσται.  6^ και  εσται  οταν  παύση  τού 
άναγινώσκειν  τό  βιβΧίον  τούτο,  και  επιζήσεις  έπ'  αύτό  Χίθον  και 

64  ρίψεις  αύτό  είς  μέσον  τού  Έύφράτου,  °4και  έρείς  Ούτως  καταδύσεται 
ΒαβυΧών,  και  ού  μη  άναστή  από  προσώπου  τών  ΧαΧδαίων  ών  εγώ 

επάγω  επ'  αύτήν. 

56  ο  θεος]  οηι  ο  Κ*  (δΐιρεΓδΟΓ  Κ·')  |  ανταποδιδωσιν]  ανταποδιδων  Κ0·3  ,ηε 'ηΓ  |  ̂Ας> 
υιη  αυτοις  ̂ *  (η&β  &\ε·3)  <5α  57  Κύριος  ανταποδιδωσιν]  οηι  (Ιι&Ι) 
ί^0·3)  ρΓ  αυτός  |  ανταποδιδωσιν]  +  αυτη  την  ανταποδοσΐ\  Α(^  |  μεθύσει] 
μεθυι  Κ*  (-θυσι  &\?)  |  ηγεμόνας]  ηγουμένους  |  αυτής  2°]  +  θ'  ·*  κ  τους 
ηγουμένους  αυτής  (ρΐΌ  ηγ.  γ'  άρχοντας)  0.™%  |  οηι  και  τους  στρατηγούς  αυτής 
Α  |  αυτής  $°]  +  α'θ'  '%  κ  δυνατούς  αυτής  κ  υπνωσουσΐ\  υπνον  αιωνιον  κ  ου  μη 
εξεγερθωσϊ\  ̂ Iη&  58  Κύριος]  +      των  δνναμεώ]  ̂ ,η2  |  κατακαπτομενον 
Κ*  (κατασκ.  Κ?)  |  ένπυρισθήσονται  (εμπ.  ΒΛ?ΒΑ(2)]  ρΓ  εν  πυρι  (δΐιο  * 
Ριηκ)  |  κοπιασουσι  59  Κύριος]  ρν  ο       (ροδίεα.  Γαδ)  |  προφητω  | 
Σαφαια  Α*ίθΓΐ  (Γαδ  I  Ιίί  ροδί  α  ι°  Α?)  |  οιη  υιω  Χηρειου  ί\*  |  υιω  ι°]  υιου 
Λ  θηρίου  ̂ ν^·:1Α^  !  υιω  2°]  υιου  Α(±  |  Μαασαιου]  Μαχαιου  ̂ *(Μαασ.  Κε·Μ*)) 
Μαασσαιου  Α  |  οτε]  οτι  Α*νιά  [ε  δΐιρ  Γ&δ  Α3)  |  ετει  τω  τεταρτω]  τεταρτω  ετει 
Α  |  Σαρεας  Κ  60  Ιηρεμιας  Α  \  πάντα]  άπαντα  ρΓ  ·*■  συν  (^)ηι£  |  οηι  α  £ί * 
(δίψεΓδΟΓ  Νε-3<?))  |  βιβλιω  (βιβιω  #*)]  +  ενι  ΚΑ()  \  παντας]  ρΓ  *■  συν  ̂ Π1ε  \ 
οηι  τούτους  Α  |  γεγραμμενους]  ενγεγραμμ.  Α  61  οιτι  και  ι°...€ΐ5  Βαβυ- 

λώνα Κ*  (ηαο  £<<:·;ι »>£ >ηί)  |  Ιηρεμιας  #.ΖΛί  |  αναγωση  £<*  (αναγν.  Κ?)  |  παντας] 
ρΓ  ·*·  συν  (^^Ζ  62  οηι  Κύριε  ι°        |  του  εξολεθρευσαι  (εξολοθρ.  Β6 
εξωλεθρ.  οιη  του  #*  (δΐιρεΓδΟΓ  Κα  ;ι|'·»)  |  αυτω]  αυτοις  Κ*  (-τω  Κς·α(''>)  |  κατοι- 
κουντα  63  οταν]  οτε  £<·νκ1  (ροδίβα  ηΐΓ5  οταν)  \  του  αναγινωσκειν] 
αναγινωσκων  ^Α  |  βιβιον  Κ*  |  επιδησει  Α*  {-σεις  Αα?)  |  επ  αυτο]  αυτω  Α  | 
ρίψεις]  επιρηψεις  Κ*  (ριψ.  Κε·3'·'')  |  μέσον]  ρΓ  το  64  οηι  και  2°  Α  |  των 
Χαλδαιω^]  των  κακών  ̂ Α  κακών  (<)*  των  κ.  ()α  (εΐ  δΐιΐο  *  ̂ Π1^)  |  αυτ^]  +  α' 
·*·  κ  εσταθησα]  εως  ενταύθα  οι  λόγοι  ΐερεμιου 
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XXIX  I  (ΧΙΛΠΙ  ΐ) ιερεμιας 

ΐ;  1  Έ7ΓΪ   Τθύς   αλλοφύλους.  I  ̂ ^γ^ 
(2)Τάδί  λέγει  Κύριος  2Ίδον  ύδατα  αναβαίνει  άπο  βορρά,  και  εσται  2 

6ΐϊ  χειμάρρουν  κατακλύζοντα,   και   κατακλυσθεί  γήν  και  το  πλήρωμα 
αυτής,   πάλιν  και  τους   κατοικοΰντας  εν   αύτη·   και  κεκράζονται  οι 
άνθρωποι,  και  άλαλάξουσιν  άπαντες  οι  κατοικούντες  την  γήν  3άπό  3 
φωνής   ορμής   αύτοϋ,  άπο   των  όπλων  των   ποδών  αυτού   και  από 
σεισμοϋ  των  αρμάτων  αυτού,  ήχου  τροχών  αυτού,     ουκ  επέστρεψαν 
πατέρες  εφ  υιούς  αυτών  από  εκλυσεως  χειρών  αύτών,  4  εν  τί)  ήμερα  τη  4 
επερχόμενη  τού  άπολεσαι  πάντας  τούς  αλλοφύλους,    και  άφανιώ  την 
Ύυρον   και  την  Σειδώνα  και  πάντας  τούς  καταλοίπους  τής  βοηθείας 
αύτών,  ότι  εξολεθρεύσει  Κύριος  τούς  καταλοίπους  τών  νήσων.    5ήκει  5 
φαλάκρωμα    επί    Γα£αι>,    άπερίφη    Άσκάλων    και    οι  κατάλοιποι 

'Ένακείμ.    6εως  τίνος  κόψεις,  {6)ή  μάχαιρα  τού  κυρίου;  εως  τίνος  ούχ  6 
ησυχάσεις ;  άποκατάστηθι  εις  τον  κολεόν  σου,  άνάπαυσαι  και  επάρ- 
θητι.   7  πώς  ησυχάσει;  και  Κύριος  ενετειλατο  αύτη  επ\  την  Άσκάλωνα  η 
και  επ\  τάς  παραθαλάσσιους,  επ\  τας  καταλοίπους,  επεγερθήναι. 

*Ύύ)  Ίδουμαία.  8  (7)  (ΧΟΧ 
Τάδε  λέγει  Κύριος  Ούκ  εστίν  ετι  σοφία  εν  θαιμάν,  άπώλετο 

βουλή  εκ  συνετών,  ώχετο  σοφία  αύτών,  9ήπατήθη  ό  τόπος  αύτών.  $  (δ~> 
βαθύνατε  εις  κάθισιν  οι  κατοικούντες  εν  Ααιδάμ,  ότι  δύσκολα 

εποίησεν'   ήγαγον  €7τ'  αύτόν  εν  χρόνω  ώ  επεσκεψάμην  επ*  αν- 

Ϊ*Α<3       XXIX  1  €7τι]  ρΓ  α'σ'  ·*·  ος  εγενηθη  λόγος  κυ  προς  Ιερεμιαν  τον  προφητην 
(^)Π12  |  αλλο0υλου5]  +  Ή  προ  του  παταξαι  Φαραώ  την  Ταζαν  ̂ IΠ&  2  ανα- 
βεννει  {-βαίνει  Α  (-ννι)  \  βορραν  ̂ *  |  χιμαρρον  £ν*  (-ρρουν  |  πολιν] 
πολις  Κ*  |  κατοικούνται]  ενοικουντας  Α  |  κραξοντε  (κεκρ.  ̂ ?)  |  αλαλαξοι/- 
ται  Α  |  άπαντες]  πάντες  Α  3  φωνής  ορμής  αυτοί;]  σ'  προσώπου  οργής 
θυμού  φιη£  |  οπλών  των  ποδών  αυτού]  θ'  οπλώ\  αντου  των  δυνατω  (βίο)  (^"^  | 
των  ποδών]  ρι-  και  £\*  (ϊιηρΓοΙί  |  σεισ\μου  Β*  σει\σμ.  Β?  |  ηχου]  ρν  και 
Α  |  τροχών]  τροχού  &ξ*  (δυρβΓδΟΓ  ων  Κ?)  ρΓ  των  Α  |  έστρεψαν  £<*  (επεστρ. 
^ο.&?)  ι        €7Γί         |  χ6ίαω|  Κ*νίά  (χ61ρ.  ̂ ε·»(?))  4  επερχόμενη]  ερχόμενη 
Κ Α<5  |  Σειδονα  Β*  Σιδωνα  Β^ΝΑζ)  |  βοηθιας  Ν  |  εξολοθρεύσει  Β*>  εξωλεθρ.  Ν  | 
Κύριος]  +  α'θ'  "*  τους  αλλοφύλους  |  ΤΟνς  κατάλοιπους]  τας  καταλ.  Α  |  ̂77- 
σων]  +  α'θ'  *  και  Καππαδοκίας  (^)ηι2  5  απερριφη  Β15  |  οι  καταλοΐ7τοι]  τα 
κατάλοιπα  Α  6  του  κυρίου]  οπι  του  Α  \  ουχ  ησυχάσεις]  ου  μησυχασις  ̂ * 
ου  μη  ησυχ.  ̂ ε·3?  (-σεις  ί'ί0·13)  7  ησυχάσεις  Α  |  Ινυριοϊ]  ρΐ'  ο  τ  Κ*  (τ 
ροδίεα  ΓΕδ)  8  Ιουμεα  Κ*  ϊδουμεα  Νς·3(?)  (-μαία  ̂ ε·1^))  |  Κύριος]  οπι  ̂ * 
(Η&β  ζ)1  (νκΐ)  ™£)  +  *  των  δυνάμεων  (^^Ζ  \  θεμαν  Ν  |  επωλετο  Α*  (β  ι° 
ίηιρΓοΙ)  Α3?)  |  συν\ετων  Β*  σννε\τ.  Β?  9  ο  τόπος]  το  προς  Κ*  τόπος 
&?  |  αυτών]  αυτόν  [  βαθύνατε]  +  εαυτοις  Α(^  |  καθησιν  Α  \  κατοικούνται 
Ν*  {-τες  Κ0-3)  |  οηα  εν  |  Ααιδαν  ΝΑ  |  επ  ι°]  επ\  Β*"  ε\π  Β?  |  εν  2°]  εν 
^*Γογι  οιη         |  αντον  2°]  αυτήν  Ν 
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ιερεμιας  (χυχ  19)  χχιχ  2ο 

(9)  ίο  τόν.    10 οτι  τρυγητοί  ηλθον  οι  ου  καταλείψουσίν  σοι  κατάλιμμα·  β 
(ίο)  ιι  ώς  κλεπται  εν  νυκτϊ  επιθησουσιν  χείρα  αυτών.    11  οτι  εγώ  κατε- 

συρα  τον  Ήσαύ,  άνεκάλυψα  τα  κρυπτά  αυτών,  κρυβήναι  ου  μη 
δύνωνται·  ώλοντο   δια.  χείρα   άδελφού   αύτοΰ  γείτονός  μου,  καϊ 

(ιι)  ΐ2  ουκ.    εστίν   12ύποΧιπεσθαι   όρφανόν   σου   Ινα   ζησεται·   και  εγώ 
(12)  13  ζησομαι,  καϊ  χηραι  επ'  (με  πεπο'ιθασιν.     '3οπ  τάδε  είπεν  Κύριος 

ΟΊς  ουκ  ην  νόμος  πιείν  το  ποτηριον,  επιον  καϊ  σύ  αθωωμένη  ου 

(13)  14  μη  άθωωθτ}ς,  14 οτι   κατ    εμαυτου  ωμοσα,  Χεγει   Κύριος,   οτι  εις 
αβατον  και  είς  όνειδισμόν  κα\  εις  κατάρασιν  εση  εν  μεσω  αύτης, 

(14)  ΐ5  και  πάσαι  αι  πόλεις  αύτης   έσονται  έρημοι   είς  αιώνα.  ι5άκοήν 
ήκουσα  παρά  Κυρίου,  κα\   αγγέλους  εις  εθνη  άπεστειλεν  Έ,υνά- 

(15)  ι6  χθητε  καϊ  παραγενεσθε  εις  αύτην,  άνάστητε  εις  πόλεμον.  16 μικρόν 
(ιό)  17  εδωκά  σε  εν  εθνεσιν,  εύκαταφρόνητον  έν  άνθρώποις.    1?ή  παίγνια 

σου  ενεχείρησεν  σοι,  Ιταμ'ια  καρδίας   σου  κατεΧνσεν  τρυμαλιάς 
πετρών,  συνελαβεν  ισχύν  βουνού  υψηλού·   οτι  ύψωσεν  ωσπερ 

(ιγ)  ι8  άετος  νοσσιάν  αύτοΰ,  εκείθεν  καθεΧώ  σε.     18 και  εσται  ή  Ίδουμαία 

(ιδ)  19  «ϊ  αβατον,  πάς  6  παραπορευόμενος  επ'  αύτην  συριει.  19ώσπερ 
κατεστράφη   Σόδομα  καϊ  Τόμορρα  καϊ  αι  πάροικοι  αύτης,  είπεν 
Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ,  ού  μη  καθίστ)  εκεί  άνθρωπος,  και  ού  μη 

(19)  2ο  ενοικησει  εκεί  υιός  άνθρωπου.     20Ιδού  ώσπερ  Χεων  άναβησεται 
εκ  μέσου  του  Ίορδάνου  εϊς  τόπον  Αίθάμ,  οτι  ταχύ  εκδιώκω  αύτούς 

α7τ'  αύτης·   και  τούς  νεανίσκους  επ*  αύτην  επιστήσατε,     οτι  τις 
ώσπερ  εγώ;   καϊ  τις  άντιστησεταί  μοι;   και  τις  ούτος  ποιμήν  ος 

10  οι]  σοι  Α<3*  {σ  ροδίεα  ίιτιρΓοβ)  |  οηι  ου  £<*  (δυροΓδΟΓ  ̂ ς·3(?))  |  κατα-  ΝΑ(^ 
λειμμα  Βίι?ΐ5  καταλιμματα  Α(^Ά  καταλειμματα  ^*  |  ως]  ωσπερ  Α  ωσει  | 
κ£7τται  Κ*  (κλ.  Κ0-*!*))  |  επιθησουσιν]  +  σοι  |  χείρας  Κ  (χ<-Ρ·  Κ*  χειρ. 
ς\α-ύ)  Α(^)  11  κατεσυρα]  κατηραυνησα  Α  |  ανακάλυψα  ί\*  (ανεκ.        *'·')  | 
τα  κρυπτά]  τε  κρ.  Κ*  (τα  κρ.  &\ε·3(?))  |  ωλοντο]  ωλετο  ̂ ?+  το  σπέρμα  αυτού 
^Π1&  |  αυτού]  σου  #*  (αντ.  ̂ ·&(?))  |  γειτονοϊ]  ρΓ  και  Α  ζ)  |  μου]  αυτού  Α  Ο 
12  υπολειπεσθαι  Β**15^0·1^  |  ξησηται  Β3*3  |  οιη  και  εγω  ζησομαι  |  χηραι] 
ρΓ  αι  Α  13  ειπεν]  λέγει  Α(^  |  οις]  ρΓ  ώου      |  πιν  ςΚ*  (πιειν  Κ?)  |  επιον] 
ρτ  α'θ'  ·*·  πιοντες  (^"'ίϊ  |  αθοουμενη  Α  |  αθωωθης]  αθοωθηση  (^)  +  οτι  πιων  πιεσαι 
Α(^  14  οιη  οτι  [°  Α  |  κατάρασιν]  καταραν  ς\Α  |  πολύ  6ί*  (-λβυ  Κ'·)  |  αιωΐ'α] 
ρΐ"  τον  Α(±  15  συναχθηναι  Κ*ν'<!  -ται  Κ0·3^  16  μικρόν]  ψτ  ώου  Α(^  | 
έδωκα]  δεδωκα  Α  |  ευκαταφρόνητοι*]  ρΓ  και  Α  17  ιταμιαν      |  τρυμα- 
λειας  Α  |  σϋ\ελαβεν  Β*  συνελ.  Β?  |  ι^ωσερ]  εαν  υψώσεις  Α  ε.  ύψωσης  | 
νοσσειαν  Β*  (-σσιαν  Β1·)  \  αυτού]  εαυτού  ςΚ  σου  Α  18  Ιουμαια  £\*  (Ιδ. 
Κε·α<?>)  |  βατον  \\*  {αβατον  ̂ ε·3^))  |  πας]  ρΐ"  και  (^)  |  συριει]  εκστησεται  και 
συριει  επι  πασαν  την  πληγην  αυτής  19  καθιση]  κατοικήσει  Α  |  ενοικησει 
(-ση  (^)]  καθειση  Α  20  μέσου  του  Ιορδ.]  του  ύδατος  Κ*  (μ.  τ.  Ιορδ.  Νε-Μί))  | 
τόπον]  ρΓ  το|  Α  |  Αιθαμ]  \\θαμ  Α  \  οιη  επ  Κ*(5ΐφεΓδ0Γ  ̂ °·α(?))  |  αι^ττ^ν]  αυτής 
ΧΓ^*  {-την  Ο"1^)  |  επιστήσατε]  επιστησεται  Α  \  ποιμην]  ρΓ  ο  ̂   |  05  στησεται 
(ετα  «αρ  ταδ  Β5αΐ1  α1')]  οστησεται  Α 
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χχιχ  2ΐ  (χιλχ  2ο)  ιερεμιας 

Β  στησεται   κατά   πρόσωπον   μου;    21  δια  τούτο  ακούσατε  βουΧην  2ΐ  (20) 
Κυρίου  ην  εβουΧεύσατο  εττϊ  την  Ίδουμαίαν,  και  Χογισμόν  αύτού 

ον  εΧογίσατο  επι  τους  κατοικούντας  θαιμάν  'Έάν  μη  συνψηθώσιν 
τά  εΧάχιστα  των  προβάτων,  εάν  μη  άβατωθη  επ'  αυτήν  κατάΧυσις 
αυτών   226τι   άπο   φωνής   πτώσεως   αυτών   εφοβηθη   η   γη,   καϊ  ιι  (21) 
κραυγή  θαΧάσσης  ουκ  ηκούσθη.     23  Ιδού  ώσπερ  άετος  οψεται  και  23  (22) 
εκτείνει  τάς  πτέρυγας  επ'  όχυρώματα  αυτής·  καϊ  εσται  η  καρδία 
τών    ισχυρών   της   Ίδουμαίας   εν   τη    ήμερα    εκείνη    ως  καρδία 
γυναικός  ώδινούσης. 

ιΓΓο?$  υ'ιοΐς  Άμμων.  ι 

Ούτως  είπεν  Κύριος  Μη  υ'ιοϊ  ούκ  είσιν  εν  ΊσραήΧ,  η  παραΧημψό- 
μενος  ούκ  εστίν  αύτοις ;   δια  τ'ι  παρεΧαβεν  ΜεΧχοΧ  την  Γαλαάδ,  κα\ 
6  Χαος  αύτών  εν  πόΧεσιν  αύτών  ένοικησει;   2  δια.  τούτο  Ιδού  ημεραι  2 

έρχονται,  φησ\ν  Κύριος,  καϊ  άκουτιώ  επ\  'Ραββάθ  θόρυβον  ποΧεμων, 
και  έσονται  εις  αβατον  κα\  εϊς  άπώΧειαν,  και  βωμοί  αύτης  εν  πυρι 

κατακαυθησονται,  και  παραΧημ·ψ·εται  ΊσραήΧ  την  άρχην  αύτού.   3αλά-  3 
Χαζον,  'Έσεβών,  οτι  ώΧετο·  κεκράξατε   θυγατέρες  Ύαββάθ,  περιζώ- 
σασθε  σάκκους   καϊ  κό^τασθε,  οτι  ΜεΧχοΧ  εν  αποικία  βαδιε'ιται,  ο'ι 
ιερείς   αύτού   και   οι   άρχοντες   αύτού  άμα.     Ατ'ι   άγαΧΧιάσθε  εν  τοΊς  4 
πεδίοις  'Ένακείμ;  θύγατερ  ιταμίας,  η  πεποιθυΐα  επι  θησαυροϊς  αύτης, 
η  Χεγουσα  Ύίς  εϊσεΧεύσεται  επ'  ε  με;   5  ιδού  εγώ  φερω  φόβον  επ\  σε,  5 

ΜΑ(^       21  Ιδουμβά}  Κ*  (·μαια\  Κα·Μϊ))  |  συνψηθωσιν  (συμψ.  Β15)]  συνωσι\  Κ  συνψη- 
φισθωσιν  Α(^  +  αυτω  0™%  \  αυτήν]  αυτής  Κ0-3  αντη  Α  αυτούς  22  οπι 
οτι  (|)  |  εφοβηθη]  εσεισθη  Α  (εσισθ.)  \  οπι  και  |  κραυγή  (κραυη  Ν*)] 
■τ  σου  Α(^  |  θαλάσσης]  εν  θαλασσή  Α(±  |  οπι  ουκ  Α(ϊ  23  εκτεί- 

νει] εκτενι  Α  εκτενει  Β35  Κ  (-νι  Κ*  -νει  Ν0·5)  |  οπι  ισχυρών  (ηαο  ί^111*) 
XXX  1  παραληψομενος  Β1^3  |  αυτοιί]  ρΓ  εν  Α  αυτών  |  δια  τι]  διότι  Κ  \ 
Μελχολ]  Μολχομ  \  την  Γαλααδ]  τον  Γαδ  Ρ  |  ενοικει  Α(£  2  φησιν] 
Χεγει  (±*  (φησ.  ̂ 1η&)  |  επι]  ϊηοερ  ερ  Κ*  \  Ϋαβαθ  Κ*  |  πολέμου  Α^  |  οηι  ευ 
ι°  ςΚ  |  απωλιαν  ςΚ  \  βωμοί]  ρι·  οι  ̂ Α(^)  |  κατακανθησεται  (-σονται  Κ0·3**))  | 
παραληψεται  Β5  |  ΙσραηΧ]  Ιερουσαλήμ  Κ*  (Ιτ/λ  ̂ ε·3(?ιηε))  |  αυτού] +  ̂   φησϊ\ 
κς  <2ηιδ  3  αλαλαξον]  αλλαξον  Β  |  Εσεβω^]  Ήεσεβων  Κ*  |  ωλετο]  +  Ται  | 
κεκραξατε]  καικραξαται  Ν*  και  κεκραξ.  Ν«(»)Α  |  ?εββαθ  Ν  Ταββωθ  ς>*νίά  | 
και  ι°]  ρΓ  και  επιλημπτευσασθαι  Κ<3  (-σθε)  ρΓ  και  επιλημπτευεσθαι  Α  | 
κοψασθε]  +  ·*·  κ  διαδραμετε  εν  τοις  φραγμοις  οτι  ̂   |  οτι  2°]  επι  Α^  |  Μελχομ. 
Α  Μολχομ  Ι,  εν]  ρΓ  οτι  Α^  |  βαδιει  Κ*  (-ειται  Χ^Μ)  |  οι  ιερείς]  ρτ  και  ̂   | 
αυτού  ι°]  αυτής  Κ*  (-του  &1)  4  τι]  αι  Κ*  οτι  Κ^Αί^  |  αγαλλιασθε]  αγαλ- 
λιασι  Κ*  (-<Γ6ΐ  ̂ ε·3)  αγαλλίαση  Α(^  |  εν  τοις  π.  Ένακειμ]  οιπ  Εί'.  ̂ *  δΐιρβΓδΟΓ 
σου  ς^°·Ά  πΐΓ5  εχίΐηχ  ϊ<ε·ι>  "*  διερευσε  τα  παίδια  σου  πεδινοις  Ζηφ  παιδιοις  σου 
^η12  |  θυγατηρ  ΚΑ<2  |  ιταμιας]  ρΓ  της  (±  \  πεποιθυεια  Χ  |  θησαυροις]  θησαυ- 

ρούς Κ  τοις  θησαυροις  Α  \  τις]  ουδείς  Κ*  (τις  Κε·3(?>)  |  βισίελευσεται  Β*  ει  (Γβλ. 
Β13  |  επ]  εις  (±       4—5  εττ  εμε  ι  5υρ  πΐ5  Β5311 313       5  εττι  σε  φοβον 
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ιερεμιας 
(χυχ  23)  χχχ  ΐ2 

είπεν   Κύριος,   από   πάσης  της   περιοίκου  σου,  και  διασπαρήσεσθε  Β 
έκαστος  είς  πρόσωπον  αύτού·  ουκ  εστίν  6  συνάγων. 

(28)  6       6Ττ7  Κηδαρ  βασιλίσση  τής  αυλής,  ην  έπάταξεν  Ναβουχοδονοσόρ 
βασιλεύς  Βαβυλώνος. 

Ούτως  είπεν  Κύριος  Άνάστητε  και  άνάβητε  επι  Κηδάρ,  και 
(29)  7  πλησατε  τους  υιούς  Κεδεμ.     7  σκηνάς  αυτών  και  πρόβατα  αυτών 

Χημψονταΐ'  ιμάτια  αυτών  και  πάντα  τα  σκεύη  αυτών  και  καμηΧους 

αυτών  Χημψονται   εαυτοϊς·   και   καλέσατε  επ'   αυτούς  άπώΧειαν 
(30)  8  κυκΧόθεν.      8φεύγετε,   Χίαν    εβαθύνατε   εις   κάθισιν,  καθήμενοι 

εν   τη    αύΧη,   οτι   εβουΧεύσατο   εφ"   υμάς  βασιλεύς  Βαβυλώνος 
(31)  9  βουΧήν  και  εΧογίσατο  Χογισμόν.    9άνάστηθι  και  άνάβηθι  Επ'  έθνος 

ευσταθούν   καθημενον   είς  άνα^τυχην,   οίς   ούκ    είσ\ν   θύραι,  ού 

(32)  ίο  βάΧανοι,  ού  μοχλοί·   μόνοι  καταλύουσιν.     10  και  έσονται  κάμηλοι 
αύτών  είς  προνομήν  και  πλήθος  κτηνών  αυτών  εϊς  άπώΧειαν,  και 
λικμησω  αύτούς  παντι  πνεύματι  κεκραμενους  προ  προσώπου 

αύτών,  ε'κ  παντός  πέραν  αύτών  οισω  την  τροπήν  αύτών,  είπεν 
(33)  "  Κύριος.     11  και  εσται  ή  αύΧη  διατριβή  στρουθών  και  άβατος  εως 

αιώνος,  ού  μη  καθίση  εκεϊ  άνθρωπος,  και  ού  μη  κατοικήσει  εκεί 
υιός  ανθρώπου. 

(23)  ΐ2  12  Ύη  Ααμασκω. 

Κατησχύνθη   θημάρ  και  Αρφάδ,  οτι   ήκουσαν  άκοην  πονη- 
ράν    επέστησαν,  εθυμώθησαν,  άναπαύσασθαι  ού   μη  δύνωνται. 

5  απ  ο  πάσης]  απασης  Κ*  {απ ο  π.  ̂ -Μ*))  |  περίοικου]  πάροικου  Α  |  οηι  και  ι°  ΚΑ(^ 
Ν*  (δΐΐρβΓδΟΓ  κ  Κ0·2  <?>)  |  ουκ]  ρΓ  και  Κ Α(^  |  εστίν]  εσται  Α<3  |  συνα-γων]  +  α'θ' *  μετανάστη]  (6)  κ  μετα  ταύτα  επιστρέψω  την  αιχμαλωσιαν  υιώ\  Αμμων  φησιν 
κς  6  βασιλισση]  ρΓ  τη  Α^  |  βασιλεύς]  ρΓ  ο  Α  |  και  αναβητε]  οηι  Κ* 
(ηα£>  (?)πΐ£)  |  οηι  και  ̂   |  πλησατε]  πλήξατε  (πλησ.  (>'&)  7  πρόβατα] 
ρΓ  τα  Α  |  ληψονται  ϋΐδ  Β15  (2*  |  αυτών  5°]  εαντων  Α  \  εαυτού]  αυτοις  Α  |  οηι 
επ  Α  |  απωλιαν  Κ  8  λιαϊ>]  +  "Ϋ"  αναστατωθητε  ^Π1&  |  εβαθυνας  ̂   |  καθισιν] 
καθησιν  Α  |  οτι]  +  εν  τη  αυλη  Κ*  |  ελθΎΐσατο]  + εφ  υμας  Α^  9  οηι  και  | 
€7τ]  επι  Α<5  |  έθνους  ̂ *  (έθνος  (£Ά)  \  ευσταθούν]  ησυχαξον  |  αναψυχην] 
+  φησϊ\  κς  Ο™^  |  εισι  ζ)3·  \  ου  ι°]  οΐ'δε  Α  |  ου  ι°]  ουδε  (>'ι  |  μοχλοί]  θ'  βάλανοι 
Ο^ζ  +  αυτοις  (^ηι£  |  καταλυουσι  10  καυλοί]  ρΓ  οι  Α(,)  |  απωπωλιαν  Κ* 
(απωλιαν  Κ?)  |  κεκραμενους]  κεκαρμενους  Β<'ιι)^^^  |  εκ  παντός  πέραν  αυτών]  εκ 
παντός  μέρους  αυτ.  Α  α  ε  (*ϊο)  παντός  μέρους  αυτω\  θ'  εκ  πα\των  των  μερω\ 
αυτού  (^Π1^  11  στονθων        |  κατοίκηση       |  αί>0ρωποι;]  γηγενούς  (^η1^ 
12  θημαρ]  Ηααρ  Κ  Ηαα0  Α(^  |  Αρ0αδ  (Αφ.  Κ*  Αρ0.  Ν^-1)]  Αρφαθ  Α  \  ήκου- 

σαν ακοην  (α  &ΜΌ  τα*  ΑΆ)  πονηραν]  πονηραν  ακοην  ηκουσαν  Κ  ακοην  πονηραν 
ηι;.  ̂   |  εξΐστησαν]  +  πάντες  ·*·  εν  θαλασσή  |  εθυμωθησαν]  ηΟυμωθησαν 
Κ*  εκοιμηθησαν  Α 
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χχχ  13  (χιλχ  24)  ιερεμιας 

Β  15έ£εΧύθη  Ααμασκός,  άπεστράφη  εις  φυγήν,  τρόμος  επεΧάβετο  13  (24) 
αυτής.  Ι4πώς  ούχϊ  ενκατεΧιπεν  πόΧιν  εμήν  ;  κώμην  ήγάπησαν.  14(25) 
,5δια  τοντο  πεσοΰνται  νεανίσκοι  εν  πΧατείαις  σου,  και  πάντες  οι  15  (26) 
άνδρες  οι  ποΧεμιστα'ι  σου  πεσοΰνται,  φησιν  Κύριος,  16 και  καΰσω  16(27) 
πυρ  εν  τε'ιχει  Ααμασκοϋ  κα\  καταφάγεται  αμφοδα  υ'ιοΰ  Άδερ. 

ΓΤί?  Μωάβ.  ι  (χ^πη 
Ούτως  είπεν  Κύριος  Ούάϊ  επ\  Ναβαύ,  οτι  ωΧετο·  εΧήμφθη  Καριαθέμ, 

ήσχυνθη  Άμάθ  και  Άγάθ.     2ουκ  εστίν  ετι  ιατρεία  Μωάβ,  άγαυρίαμα  ι 
εν  'Έσεβών  ε'Χογίσατο  ε'π'  αυτήν  κακά·  εκό^ταμεν  αυτήν  άπο  έθνους, 
και  παΰσιν  παύσεται.     όπισθεν  σου  βαδιείται  μάχαιρα,  3  οτι  φωνήν  3 
κεκραγότων  εξ  Ώ,ρωνάιμ,  οΧεθρον  και  σύντριμμα  μέγα·  4 συνετρίβη  \ 
Μωάβ.     άναγγείΧατε  εις  Ζόγορα,  5 οτι  επΧήσθη  Άλώ#  εν  κΧαυθμω.  5 

άναβήσεται  κλαίων  εν  όδώ  'Ω,ρωνάιμ,  κραυγήν  συντρίμματος  ήκούσατε' 
6φεΰγετε  και  σώσατε  τάς  ψυχάς  υμών,  και  θεσθε  ώσπερ  ονος  άγριος  6 
εν  ερήμω.     7 επειδή  Ιπεπο'ιθεις  εν  όχυρώμασίν  σου,  και  σύ  συλλ^-  η 
φθήστ]'  και  εξεΧεΰσεται  ~Καμώς  εν  αποικία,  και  οι  ιερεϊς  αυτού  και  οι 
άρχοντες  αύτοΰ  αμα.     8  και  ήξει  οΧεθρος  επι   πάσαν   πόΧιν,   ου   μή  8 
σωθτ),  και  άποΧεΊται  6  αύΧών,  και  έξοΧοθ ρευθήσεται  ή  πεδινή,  καθώς 
είπεν   Κύριος.      9δότε  σημεία  τή   Μωάβ,   οτι  αφή   άφθήσεται,    και  9 
πάσαι  αϊ  πύΧεις  αυτής  εις  αβατον  έσονται·  πόθεν  ένοικος  αυτή;  10 επι-  %ο 

13  φνγην]  +  κ  εξεριφη  (^"^  |  αντη$\  +  α'θ'        κ  ωδινες  κατεσχον  αντης 
ως  τικτονσης  14  εγκατελιπεν  Β&1>(2  εγκατεΧειπον  Α  |  ηγαπησεν 
(^*  (-σαν  ̂ Iηδ)  15  τούτο]  ϊηοερ  τουν  Κ*  |  νεανικοί  (νεανισκ.  Ν0·3^)  | 
πλατιαις  Κ  (-τιε$  Κ*  -τιαις  ̂ ί0·13)  Α  |  ποΧεμισται]  ίη  ο  ταδ  αΐίς  Β?  |  πεσονν- 
ται  2°]  οηι  Α  +  πάντες  '%·  εν  τη  ήμερα  εκείνη  ̂ 1ί1&  XXXI  1  Κυ- 

ρίου] +  "*·  των  δυναμεώ\  (^1Τ12  |  ελημφθη]  ε\ηφθη  α'θ'  εαλω  ησχϋίθη 
^Iη&  |  Καραθαιμ  Ν*  Καριαθαιμ  ̂ ^^·:1(?)Α^  |  ησχννθη]  κατησχννθη  φ™*  | 
Αμαθ)  το  κραταιωμα  #  (-τεωμ.)  βί  5ΐιΙ)  α'σ'  (^*  Μωα/3  α'θ'  ·*·  Μασο-γα  (^ηι;ί 
+  τό  κραταιωμα  Α  |  και  Αγαθ]  και  ηττηθη  ΚΑ(^  2  ουκ]  ρΓ  και  γαρ  Α  | 
ιατρεία  (-τρια  ΝΑ)]  αγαυριαμα  |  Μωα/3]  ρΓ  εν  Α  \  οηι  αγαυριαμα  ̂   |  οηι  εν 
Έσεβων  ελογισατο  Ν*  (η3.1>  εν  Εσ\  ελογισαντο  ̂ ε·&ηι&)  |  ελογισαντο  |  εκο- 
ψαμβν]  δεντε  και  εκκοψωμεν  |  όπισθεν]  οπίσω  |  βαδιεται  Β*  (-ειται  Β313) 
3  φωνη  £ί?Α(^)  |  κεκραγοντω\  £\  |  Ορωναιμ  Ν  |  όλεθρος  Α(^3  5  Αλω#] 
Αλε0  Ν*  (-λω0  Αλαω0  Α<2  |  Ωρωναιμ  (ρ  δυρ  ταδ  Α3)]  λρωναιμ 
^*  Ο/),  δί0·3  |  κρανγην   (κραυην  ̂ ν*)]  ρϊ  #'  *  κιζ'δι;ϊ'θ|   Ρ111^  |  ηκονσα 
6  υ/χωϊ/]  αυτω    Β*ν!ά  (υ/Α.  Β1?3?)  Α  |  και  0εσ0ε]  αιθεσθε  Β*νίά  και  εσεσ^ε 
Κ&Μ*»Α  (-σθαι)  ζ  (-σθαι  ()*  -σθε  ̂ &)  7  <τοι;]+  *  ̂ ουσι  σοι  θ\ιβο\τε$ 
Γ)1^  |  και  ι°]+·*  7ε  (δΐιρεΓδΟΓ)  ̂ ?  |  οηι  σν  Αζ>  |  συλληφθηση  Β*13]  σΐ'λ- 
Χημφθ.  Βί^ΝΑ^  |  οιίι  και  3°  ̂   8  ου]  ρΐ"  και  7τολυ  Α^  9  σημειον 
Α  |  ττ?  Μωα/3]  τω  Μ.  Α  |  οτι]  ίηοερ  οτν  ̂ *  |  αφθησεται]  αναφθησεται  Α(^)  | 
πολύ  Χ*  (-λευ  ̂ ε·1:ι)  |  πόθεν  ένοικος  αυτή]  πόθεν  εν.  αντης  ̂ ζ)  α7το  εΐΌΐ- κονντων  αυτας  Α 
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ιερεμιας (χι,νπι  23)  χχχι  23 

κατάρατος  ό  ποιών  τά  εργα  Κυρίου  άμεΧώς,  έξαίρων  μάχαιραν  αντοΰ  Β 

ιι  άφ'  αίματος.     11  άνεπανσατο   Μωάβ   ε'κ   παιδαρίον,  και  πεποιθώς  ην 
€πι  τη   δόξη   αντοΰ'   ουκ   ενεχεεν   εξ  αγγείου   εις   άγγεϊον,    κα\  εις 
άποικισμόν  ουκ  ωχετο·  δια  τούτο  εστη  γεύμα  αυτόν  εν  αντω,  και  όσμη 

12  αυτοΰ  ουκ  εξεΧιπεν.     12 δια  τούτο  ιδού  ημεραι  αυτοί)  έρχονται,  φησιν 
Κύριος,  και  άποστεΧώ  αυτω  κΧΊνοντας,  και  κΧινοΰσιν  αυτόν  και  τά 

ΐ3  σκευή   αυτόν  Χεπτννοΰσιν  και  τά   κέρατα  αυτού  σνγκόψονσιν,  13 και 
καταισχννθησεται  Μωάβ  από  Χαμώς  ώσπερ  καταισχύνθη  οίκος 

ΐ4  Ισραήλ  από  ΒαιθηΧ  εΧπίδος  αυτών,  πεποιθότες  επ'  αύτοίς.     14 πώς 
ερειτε  Ισχυροί  εσμεν,  και  άνθρωπος  ισχνών  εις  τά  ποΧεμικά; 

ΐ5  15ώΧετο  Μωάβ  πόΧις  αυτού,  και  εκλεκτοί  νεανίσκοι  αντον  κατεβησαν 
ι6  €ΐ$·  σφαγην  ι6εγγνς  ήμερα  Μωάβ  εΧθείν,  και  πονηρία  αντον  ταχεία 
ΐ7  σφόδρα,     17  κινήσατε  αυτω   πάντες   κυκΧόθεν  αυτοΰ,  πάντες  έκδοτε 

όνομα  αυτοΰ·  είπατε  ΤΙώς  συνετρίβη  βακτηρία  ενκΧεης,  ράβδος  μεγα- 
ι8  Χώματος;   τ8κατάβηθι  από  δόξης  και  κάθισον  εν  υγρασία  καθήμενη. 

Ααιβών  εκτρίβεται,  ότι  ώΧετο  Μωάβ'  άνεβη  εϊς  σε  Χυμαινόμενος 

19  όχύρωμά  σου.  19εφ'  όδοΰ  στήθι  και  επιδε,  καθήμενη  εν  Άροήρ,  και 
2ο  ερώτησον   φευγοντα   και  σωζόμενον    και  είπόν  Τι  εγενετο;   20 κατη- 

σχΰνθη  Μωάβ,  ότι  συνετρίβη·  όΧόΧνξον  και  κεκραξον,  άνάγγειΧον  εν 
2ΐ  Άρνών  οτι  ώΧετο  Μωάβ,  21  και  κρίσις  έρχεται  εϊς  γην  τοΰ  Μεισώρ  επ\ 
22  ΧαίΧών  και  'Ρεφάς  και  Μωφάί,  22 και  επ\  Ααιβών  και  επ\  Ναβαυ  και 
23  67Γ    οίκον   Ααιβλαθάιμ,  23  και  επί  Καριαθάιμ   και  «V  οίκον  Γαιμώλ 

10  εξαιρων]  ρϊ  πάντες   *·  κ  επικαταρατος  ο  ̂ Π1&  |  αντον]  αυ\οντον  Χ*  ΚΑ 
11  ανεπανσατο]  επανσατο  Χ*  (αι>επ.  Χε·3(?))  |   αγγιον,  αγγιον  ΧΑ(^)*  |  οηι 
ει$  2°  Χ*  (Ιιαυ  χε·3('·))  |  απωκισμον  Β*ίθΓΐΧ*  |  ωχετο]  οιχετο  Β*ίο"  (ω  δηρ 
Γ3δ)  ωχοντο      |  εξέλιπε//]  εξεΧειπεν  ̂ ^^·α^  εκλιπει  Α  12  οιη  αυτού  ι° 
ΧΑ(^)  |  αντον]  αντο  Χ':;'  (καρ^ι^ΟΓ  ν  Χε·*(?))  |  κέρατα]  α'  κέρατα  σ'  κεράσματα 
<3ιη£  |  σνγκοψονσιν  (σινκ.  Χ*  σννκ.  Χ?)]  σνντριψονσιν  ρ  13  καταισχύνθη] 
κατησχυνθην  Χ*  κατησχννθη  Χ?(^)  |  οικοχ]  ρΐ'  ο  Α  |  Βε^τ/λ  Χ  |  επ  αυτοις] 
εφ  αυτού  ̂ *  εφ  εαντ.  ̂ ^         14  τα  πολεμικά]  πολεμον  15  Μωα 
Χ*  (δαρειτδΟΓ  )3  Κ·')  |  εκλεκτοί]  γ>τ  ·*·  οι  Γ)  |  νεανύσκτοι  Χ*  17  αυτω]  οηι 
Χ*  (ηαΙ>  χε·α(?)ιηίί)  αντον  Α(^)  |  έκδοτε]  ειδοτε*  |  ρα/3δο$]  /)  ΰχ  λ  ίεο  νίά 
Χ  |  μεγαλωματοϊ]  μεγαλωτος  Β*  (-λωματο5  Βα1>)  18  οηι  καταβηθι  απο 
δο|??5  και  Χ*  (ηαϋ  Χ<:·»<?)™8)  |  Δαίμων]  Αεβων  Χ  Αδαιβων  ςν^'κΐ  ρΓ  βν^ατηρ 
Α(2  (·*  θνγατερα  δυρεΓδατ  (^?)  |  εκτρίβεται]  εκτριβηται  Χ  Α  (τε)  οηι  ]  οχυ- 
ρωματα  Α  19  οηι  και  ι°  Χ*  (ηαΙ>  χε·3*··1))  |  επιδε. .  .Αροηρ]  α'  σκοπενσό\ 
κατοικούσα  Α.  θ'  εφιδε  κατοικονσα  Α.  σ'  εμβλεψον  κατ.  Αρωηρ  (Γ^"1»  |  εφιδε 
Χ?  (επ.  Χ**"0»"*)  |  σω'ζομενον]  ανασωξ.  20  ολολνξον]  ολόλυζε      (  κε- 
κραζον]  κραξον  Χ*νκ1  |  Αερ^ωρ  Α  |  οηι  οτι  2°  0_*  (δηρει-δΟΓ  (^):ι)  21  γην] 
ρ  Γ  την  Α  |  Μισωρ  ΧΑΟ  |  Χελων  ΧΑ  |  Ρε0αί]  \*αφαθ  Χ*  Ρατα5  Χαίι  Ιασσα 
^  ρΓ  επι  ΧΑ(^  |  οηι  και  Μω0α?  Χ*  |  Μωωα$]  Νωφαθ  Χ0  3  ̂ Ιωφαθ  ΑΟ  ρΓ  επι 
X^·α^  22  Αεβων  Χ  |  Αεβλαθαιμ  ΧΑ  23  Καριαθεν  Χ  |  οηι  και  επ  οικο^ 
Υαιμωλ  Χ*  Ηαο  και  επ  οικ·.  Γαμωαβ  Χ^·1  |  επ  ι°]  επι  Α  |  Ραμωλα  Α  ΤαμωΧ  ̂  
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χχχι  24  (χευιιι  24) ιερεμιας 

Β  καί  επ  οίκον  Μαών,  24  και  επί  Καριώθ  και  επι  Βοσόρ  και  ε'πι  πάσας  ι\ 
τας  πόλεις  Μωάβ  τάς  πόρρω  καί  τάς  εγγύς.     2Ζ  κατ  ε  άχθη  κέρας  Μωάβ,  25 
και  τό  επίχειρον  αντον  σννετρίβη.     26 μεθύσατε  αντόν,  ότι  επί  Κύριον  26 
εμεγαλύνθη·   και   επικρούσει  Μωάβ  εν   χειρ\  αντον,   και  εσται  εις 
γέλωτα  καϊ  αντός.     27  και  εϊ  μη  εις  γελοιασμόν  ή  ν  σοι,  Ισραήλ,  και  εν  27 
κλοπαίς  σον  ενρεθη,  ότι  επολέμεις  αντόν.     28 κατέλιπον  τάς  πόλεις  23 
και   ωκησαν   εν    πετραις  οι  κατοικονντες  Μωάβ·  εγενηθησαν  ώσπερ 
περιστεραί  νοσσενονσαι  εν  πετραις  στόματι  βοθύνον.    29 και  ήκονσα  29 
νβριν  Μωάβ,  νβρισεν  λίαν,  νβριν  αντον  και  νπερηφανίαν  αντον,  και 

υψώθη  ή  καρδία  αντον,  30  εγώ  δε  εγνων  έργα  αντον·  ονχί  τό  ίκανον  30 
αντω  ονχ  όντως  εποίησεν ;  31  δια  τοντο  επι  Μωάβ  ολολύζετε  πάντοθεν  31 
βοήσατε   επ'  άνδρας  κειράδας  ανχμον.     32 ως  κλανθμόν  Ίαζήρ  άπο-  32 
κλαύσομαί  σοι,  άμπελος  Ώσερημά·   κλήματα  σον  διήλθεν  θάλασσαν, 
πόλεις   Ιαζήρ  ήψ-αντο  επί  όπώραν  σον,  επί  τρνγηταΊς  σον  όλεθρος 
επεπεσεν  33σννε-<\τήσθη  χαρμοσύνη  και  ενφροσύνη  εκ  της  Μωαβείτι-  33 
δοϊ,  και  οίνος  ήν  επι  ληνοίς  σον  πρωί  ονκ  επάτησαν,  ονδε  δείλης  ονκ 
εποίησαν  αίδε.     34από  κρανγής   Έσεβων  εως  Αίτάμ  αί  πόλεις  αντών  34 
έδωκαν  φωνήν  αντών  από  Ζόγορ  εως  Ώρωνάιμ  και  άγγελίαν  Σαλα- 
σειά,  ότι  και  τό  νδωρ  Νεβρείν  εις  κατάκανμα   εσται.     35 και   άπολώ  35 
τον  Μωάβ,  φησίν  Κύριος,  άναβαίνοντα  επί  τον  βωμόν  και  θνμιώντα 

Ας>        23  Μαων]  Μαωθ  Κ*  Ταμων  Ν0·*  24  οηι  πάσας  Κ*  (δηρεΓδΟΓ  Κ^·1)  | 
ττολυ  Κ*™*  25  κερα  Κ*  (δηρεΓδΟΓ  ϊ  Ν^·3(·'))  27  οηι  ει  Α  | 
μην  0*  |  οηι  ην  Α  |  και  2°]  ει  ΚΑ(^  |  κολοπαις  Α  |  ευρέθησαν  ̂   |  οτε  ̂  
αυτόν  (ΐηεερ  αντα  + α'0'  ·£·  εν  αυτω  μεταναστεύεις  <5ηι£  28  κατελειττον 
&α·ΆΑ  \  πολις  ̂ *  (-λευ  Κ0·5)  [  οι  κατοικουντες]  οικονντες  Α  |  ωσπερ]  ως  Α  ωσει 
^  [  νοσσευουσαι]  ρΓ  ε  Α  |  βοθυνου  στοματι  Α  29  οηι  και  ι°  ̂ "ΑΟ  \ 
λιαν]  σφοδρά  Α  +  πάντες  το  νψ.ος  αυτού  ̂ η1^  (  νβριν  2°]  ρΓ  και  ̂ <^·:ιΑ^  | 
αντου  2°]  +  Η  την  αλαξονιαν  αυτού  ιδον  (^ιηΖ  30  εργα]  ρΓ  τα  Α  I  αντον] 
+  £  φησιν  κϊ  (^"^  |  αυτω]  αυτού  ΚΑ(^)  \  ούτως]  +  *·  οι  βραχίονες  αυτού  ουχ 
ούτως  0™%  31  ολολύζετε]  +  επι  Μωαβ  ̂ IΤ1&  |  κειραδας  ανχμον]  κιδαρας 
αυχμ.  Α  α 'σ'  τοίχου  οστρακινου  (^"^  |  ανχμον]  +  α'θ'        κ  μελετήσει  ̂ Π1^ 
32  οηι  σοι  Α  |  Ωσερημα]  ως  έρημος  Κ*  (δυρει-δθΐ-  α  ̂°·α)  λσερημα  Α  Σαβαμα 
^  |  πολευ]  7τολυ  Β£<*  (-λευ  Να:ι)  |  οπωραν]  ο  δΐιρ  ταδ  π  δηρεΓδΟΓ  Α3·  |  επι 
2°]  ρΓ  και  Α(<)  |  τρυγηταις]  τρνπηταις  £\*  \  εττετεσεν]  ενεπεσεν  ̂   ετεσει^  Α  Ρ 
33  συνεψησθη]  σννεψηθη  Α(^*  (-ψησθ.  ζ)3)  \  χαρμοσννη]  χαρμονη  Κ0·3^  | 
Μωα/3ιτιδθ5  Α(^  |  επατησαν]  επατησας  Κ*  (δηρεΓδΟΓ  ν  επατηθησαν  Α 
34  απ-ο  ΐ°]  επι  Κ*  (απο  Κ0·3)  |  κρανης  Κ*  |  εως  ι°]  ως  Κ*  (εως  Κ0·0-)  \  λιταμ] 
Εγαβ  &  Ελεαλη\  και  εως  Ιασσα  Α  Ελ.  και  εως  Ιασσα|  εω5  Αιτα^  ̂   |  αι 
πολευ]  πολις  #*  (αι  πόλεις  ̂ €·Η)  |  Ζογορ]  Ση-γωρ  |  οηι  και  αγγελιαν 
Σαλασεια  οτι  Ιΐίΐο  και  αγγελιαν  εις  Σαλισα  οτι  |  αγγελιαν  (-λειαί' 
Β*  -λιαν  Β5)]  αγγελία  Α^  |  Σαλασεια]  Σαλισια  Α  Σαλασια  ρ  |  Χεβρειν] 
ΙΧεβρειμ  ̂   Εβριμ  Α  Νεμρειμ  ̂   |  εις]  ρι·  έρημος  αιστε  Κ*  (ροδΐεα  ϊιηριυϋ) 
35  αναβεννοντα  Α  |  τον  βωμον]  Μωα/3  Α  βωμον  ̂   |  θνμιώντα  (εθνμ.  ί<*)] θνσιαζοντα  ̂  
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ιερεμιας 
(χχν  15)  χχχιτ  ι 

36  θεοίς   αυτού.     36  δια   τοντο    καρδία   τον   Μωάβ   ώσπερ  αυΧοΧ  βομβή-  Β 
σονσιν,  καρδία  μου  επ'  ανθρώπους  κειράδας  ώσπερ  ανΧός  βομβήσει· 

37  δια  τούτο  ά  περιεποιήσατο  άπώΧετο  από  ανθρώπου.  37 πάσαν  κεφα- 
Χήν  εν  παντι  τόπω  ξνρηθήσονται,  και  πας  πώγων  ξνρηθήσεται,  κα\ 

38  πάσαι  χείρες  κόβονται,  και  επι  πάσης  όσφύος  σάκκος.  3δκαί  επί 
πάντων  των  δωμάτων  Μωαβ  και  επι  πΧατείαις  αυτής,  ότι  σννετριψα, 

39  φησιν  Κύριος,  ώς  άγγείον  ου  ουκ  εστίν  χρεία  αυτού.  39  πώς  κατήΧ- 
Χαξεν ;  πώς  εστρεψεν  νώτον  Μωάβ ;  ησχννθη,  και  εγενετο  Μωαβ  εις 

4ο  γεΧωτα  και  ενκότημα  πάσιν  τοΊς  κύκΧω  αυτής.  40  οτι  ούτως  είπεν 

^  Κύριος  4τ*ΈΧήμφθη  Άκκαρών,  και  τα  όχυρώματα  σννεΧήμφθη,  42 και 
43  άποΧεΐται  Μωάβ  από  οχΧου,  οτι  επ\  τον  κΰριον  εμεγαλύνθη.  43παγις 
44  και  φόβος  και  βόθυνος  επί  σοι,  καθήμενος  Μωάβ.  44 ό  φεύγων  από 

προσώπου  του  φόβου  ενπεσειται  εϊς  τον  βόθυνον  και  6  άναβαίνων 
εκ  του  βοθύνον,  συΧΧημφθήσεται  εν  τή  παγίδι·  ότι  επάξω  ταΰτα  επί 
Μωάβ  εν  ενιαυτω  επισκέψεως  αυτών. 

XXV)1  (15)   ι        1  Ούτως  είπεν  Κύριος  ό  θεός  Ισραήλ  Αάβε  τό  ποτήριον  του 

36  τον  Μωαβ]  της  Μ.  Κ*  (τον  |  βομβησουσοι  ίηοερ  Κ*  (ροδίεα  ΚΑ(^ 
-σιν)  -σι  |  κάρδια  2°]  ίηοερ  δ  Χ*  ρΓ  και  Α(^)  |  κειραδας]  κιδαρ  (δίο)  ̂ * 
κιδαρας  ϋ.0-Ά  κειδαρεις  Α  |  βομβησει]  β  ι°  δΐιρ  Γ 3.5  ΑΆ  \  οπι  α  Β*  (Ιιαΐ)  Β315)  | 
απολετο  Ν*  37  πασαν]  ρΓ        οτι  ζ)111^  |  ξυρηθησονται]  ξυρησονται 
£νΑ(<)  |  πας]  παν  Κ*  |  πωγω  ϊν?  |  ψονται  (δίο)  ̂ *  (δυρεί'δΟΓ  κο  ̂ ε·3··1) 
38  πλατειαις  (-τιαις  ̂ Α)]  ρΓ  ταυ  Γ)  |  συνετριψα]  συνεστρεψα  Κ*  συνετριψα 
τον  Μωαβ  |  Κνριο$~\  +  τον  Μωαβ  Α  |  αγγιον  Α<3*  39  κατηλ· 
Χαξεν]  +  σ'θ'  ολολύζατε  0*"%  |  οηι  ησχννθη  και  εγενετο  Μωαβ  ̂ *  (ηα.1) 
^αα  (νκΐ)  ιη^  |  €νκ0Τημα  (τημα  δυρ  Γ3.8  Β1νΐ(3)]  εγκοτημα  Β31^  |  πασιν]  π  δίαρ 
ταδ  (δες  δραί  ι  Ιίΐ)  Β1νίά  7τασι  |  κυκΧω]  τρχ  περι  (±*  ροδίεα  ΐιταρΓο!))  | 
αντης]  αντου  (ο  δαρ  ταδ  Α3)  Α  40  Κνριος]  +  θ'  ·*·  ιδον  ως  αετοί  ορμή- 

σει />  εκπετασει  χείρας  αντου  επι  Μωαβ  41  Ακκαρων]  Ακ  κα- 
ριωθ  Α  Καριω#  Ο  |  σννελημφθη]  συνελήφθη  Γ)  +  α'0'  *-  />-  «ο-χαι  η  κάρδια 
δυνατών  Μωαβ  εν  τη  ήμερα  εκείνη  ως  κάρδια  γυναικός  ωδινουσης  (^)ηι£ 
42  τον  κνριον]  ογπ  τον  £\  43  επι  σοι]  επ  εμε  ̂ °·3  επι  σε       \  καθη- 
μενον      |  Μωαβ]  ρτ  επι  Α  44  φενων        |  πρόσωπον  τον]  πρόσω 
(-7Γ01/  του  Κ0·*^)11^)  ]  εμπεσειται  Β1)Α(«)  |  τον  βοθννον]  ονα  τον  Κ*  (δΐιρεΓδΟί* 
{^οη(?))  |  συ\\ημφβησ€Ται]  σννλημφησετε  σνλληφθ.  0*  |  οτι]  διότι  Α  |  αν- 
των]  αυτής  £\Α()  +  Θ'  ̂   ω  (πεσκεψαμην  αυτονς  λέγει  κς  (45)  εν  σκέπη άσεβων  έστησαν  απο  παγιδος  φευγοντες  οτι  πυρ  εξηΧθεν  εξ  Έσεβων  φλοξ 
εκ  πόλεως  Σηων  κ  κατεφαγεν  αρχηγούς  Μωαβ  κ  εξηρεννησαν  νιους  Σαων 
(46)  ουαι  σοι  Μωαβ  αττωλου  λαο?  Χαμως  οτι  ελήφθησαν  υιοι  αυτού  εν  αιχμα- 

λωσία κ  θυγατερβς  αυτού  αιχμάλωτοι  (47)  κ  επιστρέψω  την  αιχμαλωσιαν 
Μωαβ  €ττ  έσχατων  των  ήμερων  φησιν  κς  εως  ενταύθα  το  κρίμα  Μωαβ  ί^™^ 
XXXII  1  οιτω$]  ρΓ  (ΐίί)  οσα  επροφητευσεν  Ιερεμίας  επι  πάντα  τα  εθνη 
[χχν  13  (Ηεβ)]  Α(2  εί  ροδίΠαεο  α'θ'  ·*·  [χχν  14  (ΗεΙ))]  οτι  εδουλευσαν  εν αυτοις  κ  γε  αυτοις  εθνη  πολλά  κ  βασιλείς  μεγάλοι  κ  ανταποδώσω  αντοις  κατα 
την  εργασιαν  αντω\  κ  κατα  τα  εργα  των  χειρών  αυτών  οτι  (2η,!ί 
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XXXII  2  (XXV  ΐό) ιερεμιας 

Β  οίνου  του  ακράτου  τούτου  εκ  χαράς  μου,  και  ποτιείς  πάντα  τα. 

εθνη  προς  α  εγώ  άποστέλλω  σε  προς  αυτούς,  2  και  έξεμούνται,  κα\  ο.  (ιό) 
μανήσονται  άπο  προσώπου  της  μαχαίρας  ής  εγώ  άποστέΧλω  ανά 
μέσον  αυτών.     3  και  ελαβον  το  ποτήριον  έκ  χειρός  Κυρίου,   και  3  (17) 
έπότισα  τα  έθνη  προς  ά  άπέστειλέν  μ*  Κύριος  προς  αυτά,  Ατήν  4  (ιδ) 
Ιερουσαλήμ  και  τάς  πόλεις  Ιούδα  και  βασιλείς  Ιούδα  και  άρχον- 

τας αύτοΰ,  του  θείναι  οντάς  είς  έρημωσιν  και  6ΐ?  άβατον  και  είί 

σνριγμόν,  5  και  τον  Φαραώ  βασιλέα  Αιγύπτου  και  τους  παίδας  5  (19) 
αυτού  και  τους  μεγιστάνας  αυτού  6 και  πάντα  τον  λαόν  αυτού  και  6  (20) 
πάντας  τους  σνμμίκτους,  και  πάντας  τους  βασιλείς  αλλοφύλων, 
την    Ασκάλωνα  και  την  Τάζαν   και  την    Ακκαρών,  και  το  επί- 

λοιπον  Αζώτου,  7  και  την  'ΐδουμαίαν  και  την  Μωαβείτιν  και  τους  η  (21) 
υιούς  ' Άμμών,   8 και  βασιλείς  Τύρου  και  βασιλεΊς  Σειδώνος  και  8  (22) 
βασιλείς  τους  εν  τω  πέραν  της  θαλάσσης,  9 και  την  Ααιδάν  και  9  (23) 

την  θαιμάν  και  την  'Ρώς  και  πάν  περικεκαρμένον  κατά  πρόσωπον 
αυτού,  Ι0και  πάντας  τους   συμμίκτους  τους  καταλύοντας  εν  7-7710(24) 
έρήμω,  11  και  πάντας  βασιλείς  Αίλάμ  και  πάντας  βασιλείς  Τίερσών,  ιι  (25) 
12  και  πάντας  βασιλείς  άπο  άπηλιώτον  τους  πόρρω  και  τους  εγγύς,  ΐ2  (26) 
εκαστον  προς  τον  άδελφόν  αυτού,  και  πάσας  βασιλείας  τάς  επ\ 

^Αζ)  1  ο ηι  βκ  χειρός  μου  Κ*  (ηαο  Κ0·3  (?)>»£)  |  ποτιεις]  +  ·*·  αυτούς  συν  (^)ηι£  |  οπι 
εγω  |  αποστέλλω]  εξαποστελω  ^  2  και  ι°]  ρΓ  και  πιονται  Α^^  ρ  Γ  και 
ποτιοννται  ζ)*  |  μανήσονται]  εκμανησονται       |  μαχαιρης  Α  3  το  ποτη- 

ριον] οηι  Κ  ρΓ  α'  *·  συν  <^)ηι£  |  Κύριοι»]  +  το  ποτηριον  ̂   |  τα  ε#ν??]  ρΓ  πάντα 
ρΓ  α'  συν  [πάντα]  Γ)ιη£  |  προς  2°]  επ  ΚΑ(^  (·*·  δυρ€Γ50Γ  61  α'#  ίη  ηιαΓ§) 

4  7τολΐ5  (-λει$  ̂ ε·^)  |  Ιούδα  2°]  αυτού  (2α  |  ερημωσιν]  +  και  εις  αφανισμον 
0*  (ηηοίδ  ϊηεΐ  <^?)  |  συριγμόν]  συρισμον  Κ*  (-γμον  ̂ ε·&(?>)  +  α'σ'θ'  κ  ει? 
καταρά\  κατα  την  ημεραν  ταυτην  (^)ηι£  5  Έγυπτου        (Α17·  2$αΐ3) 
6  συμμικτους  (συμικτ.  &*)]  +  αυτού  ΚΑ(^)  |  παντας  ι°]  ρΓ  α'  *  συν  (^,η£  [ 
βασιλευ]  +  α'θ'  '*  της  νήσου  κ  συν  παντας  βασιλείς  της  (^),η5  |  αλλο- 

φύλων] ρΓ  πάντων  των  Α  |  την  Ασκαλωνα  (-ναν  £ν*)]  ρΓ  και  Α  |  Ακκαμω 
Κ*  |  επιλιπον  ^*   (επιλοιπ.  £\ε·3(?))  7   Ιδουμεα|   ̂   |  Μωα/3ιτιν  Α(^) 
8  βασιλείς  ι°]  ρΓ  παντας  Α  ρΓ  παντας  τους  ̂   ρΓ  α'  ■*·  συν  [ττ.  τ.]  (1ηι£  | 
βασιλείς   7°   (-λις  -λεις   Κ0·13)]   ρΓ   α'   ·*·    συν   παντας   Ο™®  |  Σιδωνος 
Ει,^Α^  |  βασιλείς  30]  +  α'0'  *  τ??5  ν??σου  ί^11^  9  Δεδαν  Κ  |  θωμεαν 
Κ*  θεμαν  Κε·*  \  την  Ρως]  ρΓ  α'  *  συν  |  Ρω?]  Τωθ  Ν*  Βω^  (>η&  |  τταν] 
πάντα        |  περικεκαρμένον]  περικιρομενοι  ̂ (^)ηιδ  κεκαρμενον  (^*  |  κατα]  ρΓ  τα 
10  και]  ρΓ  α  θ'  ·*·  κ  συν  παντας  βασιλείς  της  Αραβειας  ̂ 1η§'  |  σνμμικτους 
(σνμικονς  Κ*  συμικτ.  &?)]  +  αυτού  Α  |  παντας]  +  '^'  βασιλείς  ̂ Π,?  11  οηι 
και  παντας  βασιλείς  Αιλαμ  &*Α*  (Ιι&ΰ  Κ0·3^·1  Α3)  |  και  ι°]  ρ  Γ  α'  ·*  /*·  συν 
7ταντα$  βασιλείς  Ζαμβρι  <5ιη2  |  παντας  ϋίδ]  ρΓ  *  συν  (^)Π1£  |  Αιλαμ]  Δαιδαν 
Ααζ>*  (Αιλ.  (2ιη§)  |  Περσών]  Μτιδώ!  12  παντας]  ρΓ       συν  | 
βασιλείς]  +  τους  ̂   (  απηλιωτου  (πηλ.  0,*)]  ρΓ  του  Α  του  βοορα  ̂ ,Τ1"  |  ττασαί] 
ρτ  α'  ̂   συν  ̂ Iη&  |  /3ασιλεια5]  βασιλέας  αυτού  βχσιλβιας  αντου  ̂ -Λ^  ρτ τα5  ΑΟ 
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ιερεμιας  (χχν  35)  χχχπ  2ΐ 

(27)  13  προσώπου  της  -γης.     13 και  έρεϊς  αύτοΐς  Ούτως  είπεν  Κύριος  ΤΙαν-  Β 
τοκράτωρ  Τίίετε,  μεθύσθητε,  και  έζεμέσετε  και  πεσεΐσθε,  και  ου 
μη  άναστητε  άπ6  προσώπου  της  μαχαίρας  ης  εγώ  αποστέλλω 

(28)  14  ανά  μέσον  υμών.     14 κα\  εσται  οταν  μη  βούλωνται  δέξασθαι  τ6 
ποτηριον  εκ  της  χειρός  σου  ώστε  πιεϊν,   καϊ  έρεϊς  Ούτως  είπεν 

(29)  15  Κύριος  Τίιόντες  πίεσθε,  15 οτι  εν  πόλει  £ν  τ)  ώνομάσθη  το  ονομά  μου 
εττ*  αυτήν  εγώ  Άρχομαι  κακώσαι,  κα\  ύμεΊς  καθάρσει  ου  μη  καθα- 
ρισθήτε,  οτι  μάχαιραν  εγώ  καΧώ  επ\  τους  καθήμενους   επ\  της 

(30)  ι6  "γης.     ι6 και  συ  π  ροφητεύσεις  έπ'  αυτούς  τούς  λόγους  τούτους,  και 
ε'ρεϊς  Κύριος  αφ'  υψηλού  χρηματιεϊ,  άπο  τού  άγιου  αύτού  δώσει 
φωνην  αύτού,  λόγον  χρηματιεϊ  επ\  τού  τόπου  αύτού,  καϊ  οΐδε 
ώσπερ  τρυγώντας  άποκριθησονται.     και  εττΐ  καθήμενους  την  γην 

(31)  τ7  ηκει  όλεθρος,  17 επ\  μέρος  της  γης,  οτι  κρ'ισις  τώ  κυρίω  εν  τοις 
εθνεσιν  κρίνεται  αύτος  προς  πάσαν  σάρκα,  οι  δέ  ασεβείς  έδόθη- 

(32)  ι8  σαν  εις  μάχαιραν,  λέγει  Κύριος.  ι8θΰτως  είπεν  Κύριος  Ίδου 
κακά  έρχεται  άπο  έθνους  επ\  έθνος,  καϊ  λαίλαψ  μεγάΧη  εκπορευ- 

(33)  Ι9  6Ται  «7Γ'  εσχάτου  της  γης,  19 και  έσονται  τραυματ'ιαι  ύπο  Κυρίου 
εν  ήμερα  Κυρίου  εκ  μέρους  της  γης  και  έως  εις  μέρος  της  γης·  ού 
μη   κατορυγώσιν  εις  κόπρια,    επ\   προσώπου   της   γης  έσονται. 

(34)  2ο  20  αλαλάζατε,  ποιμένες,  και  κεκράζατε  και  κόπτεσθε,  οι  κριοί  των 
προβάτων,   ότι  έπληρώθησαν   αι   ημέραι   ύμών  εϊς  σφαγην,  και 

(35)  21  πεσεΐσθε  ώσπερ  ο'ι  κριοί  οί  εκλεκτοί·  21  καϊ  άπολεϊται  φυγη  άπο 

12  πρόσωπον  ()  \  της  γης]  ρΓ  πάσης  £ν  +  ·*·  κ  βασιλεύς  Σησαχ  πιεται  Ν 
έσχατος  αντω\  (^)η,£  13  παντοκράτωρ]  +  ο  θς  Ιη\      |  μεθνσθητε]  ρΓ  και 
^Α(^)  |  εξεμεσατε  ΚΑ(1  (εξαιμ.  Ο3^)  |  ανα  μέσον]  απο  πρόσωπον  Κ*  (ανα  μ. 
^ο.α(?πι&))  ]_4  οπι  σου  Α*νίά  (ρος  σου  δΐιρ  Γ3.3  Αα)  |  Κυριος]  +  *-  των 
δυναμεώ;  ο  θς  ϊηλ  Γ),η£  15  οτι  ΐ°]+  *  ιδού  ̂ η1&  |  εν  2°]  εφ  Α<3  \  ωνο- 
μασθην  ̂ *  |  αντην]  αυτής  Α  |  άρχομαι]  έρχομαι  Α  |  καθαρσει]  καθαρισμω 
Ο,  +  α'σ'θ'  *·  καθαρισθησεσθαι  |  καλω]  καλέσω  Α  |  τους  καθήμενους]  ρτ παντας  Γ)  16  οιτι  επ  αυτούς  Α  |  τους  λογούς]  ρΓ  παντας  ζ£  \  τούτους] 
+  επ  αυτούς  Α3**1"^  |  ερεις]  +  αυτοις  Α  |  αφ]  εφ  ϊ<  \  επι  ι°]  απο  Α  |  του 
τόπου]  τα»  ι  Ιΐΐ  ροδ£  του  61  οπ  δπρ  ναδ  Αη  |  αυτού  3°]  τούτον  Α  \  ωσπερ] 
ως  5ΐιρεΓ50Γ  περ  0^^ά)  |  τρυγωντες]  τρυγωτες  Α  τρυγοντες  (^πικνιά  αοίηοί 
οι  ληνοβατουντες  (^)™%  |  καθήμενους]  ρ  ν  παντας  τους  Α  ρΓ  τοι>?  |  ττ;^  γ'ψ'] 
ρΓ  επι  ΑΟ)  |  ηκει]  εκει  Α         17  μέρους       (μέρος  Κ?)  |  αυτοΐ'5  &  |  σαρκαν  Κ* 
18  Κι>ριο5]  +  α'ο-'0'  ·χ·  των  δυνάμεων         |  67τι]  εις  ΚΑ<3  |  ε^οϊ]  β^ουϊ  Ν*Α* 
19  μέρους]  μέρος  Α*  (-ροι>5  Α3?)  |  οπι  και  εως  εις  μέρος  της  γης  Κ*  (ηαΐ) 
^ΰ.ίΐ  (?)  \η%}  |  ψ  α'^'  ^·  οι;  ̂   κοπτωσιν  ουδ  ου  μη  συναχθωσιν  (^)Π1£  | 
κατορυγώσιν]  κατορυξωσιν  Α  20  ποιμένες]  ρΓ  ̂·  οι  ̂ ^ηε  |  κεκραξετε  (-ξεται 
^*  -ξασαι  Κ0·3^))  Χ* Α  |  κοψασθε  |  υ/χων]  τζ^ωι/  Α  |  εισφαγην  ̂ *Α  | 
σ^αγηί']  +  α'σ'θ'  κ  οι  σκορπισμοι  υμων  ̂ Iη^  |  πεσεισθαι  (εσεισθαι  $υρ 
ταδ)  ΑΛ          21  απολβιται]  απολισθαι  Κ*  (-λεισθαι  Ν'·) 
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XXXII  22  (XXV  36) ιερεμιας 

τών    ποιμένων,    και   σωτήρια   από   των    κριών    των  προβάτων. 

-  φωνή   κραυγής  των   ποιμένων,  και  αλαλαγμός  τών    προβάτων  22  (36) 
και  τών   κριών,   οτι   ώλέθρενσεν   Κύριος   τα   βοσκηματα  αυτών, 
23 και  παύσεται  τα  κατάλοιπα  της  ειρήνης  από  προσώπου  οργής  23  (37) 
θυμού  μου.     -^ένκατέλιπεν   ώσπερ   λέων   κατάλυμα   αύτοΰ,   οτι  24  (32) 
έγενήθη  ή  γή  αυτών  εϊς  αβατον  από  προσώπου  τής  μαχαίρας  τής 

μεγάλης. 

[,Έν  άρχη  βασιλέως  Ιωακείμ  υ'ιοΰ  Ίωσεία  έγενήθη  ό  λόγος  οντος  παρα  ι 
Κυρίου. 

-  Ούτως  είπεν  Κύριος  Στήθι  εν  αυλή  ο'ίκου  Κυρίου,  και  χρηματιεϊς  2 
απασι  τοϊς  Ίονδαίοις  και  πασι  τοϊς  έρχομένοις  προσκννεΊν  εν  οίκω 
Κυρίου  απαντάς  τους  λόγους  οϋς  συνέταξά  σοι  αύτοϊς  χρηματίσαι,  μή 

άφέλης  ρήμα.     3'ίσως  άκοΰσονται  και  άποστραφήσονται  έκαστος  από  3 
τής  όδοΰ  αυτού  τής  πονηράς,  και  παυσομαι  από  τών  κακών  ων  εγώ 
λογίζομαι  του   ποιήσαι  αύτοίς  ένεκεν   τών   πονηρών  επιτηδευμάτων 
αυτών.    4 και  έρεΐς  Ούτως  ειπεν  Κύριος  Έάι/  μή  άκούσητέ  μου  του  4 

πορεύεσθαι  έν  τοις  νομίμοις  μου  ο'ις  έδωκα  κατά  πρόσωπον  υμών, 
5εισακούειν  τών  λόγων  τών  παίδων  μου   τών    προφητών   οϋς   εγώ  5 
αποστέλλω  προς  υμάς  όρθρου,  και  απέστειλα  και  ουκ  ήκούσατέ  μου· 
6 και  δώσω  τον  οίκον  τούτον  ώσπερ  Σηλώ,  και  την  πόλιν  δώσω  «5  6 
κατάραν  πάσιν  τοις  εθνεσιν  πάσης  τής  γής.     7  και  ή'κουσαν  οι  ιερείς  η 
και  οι  ψευδοπ ροφήται  και  πάς  ό  λαός  του   Ιερεμίου  λαλούντος  τους 

λόγους  τούτους  έν  οϊκω  Κυρίου.    8 και  έγένετο  Ιερεμίου  παυσαμένου  8 
λαλοΰι>το$·  πάντα  ά  συνέταξεν  αυτω  Κύριος  λαλήσαι  παντ\  τω  λαώ, 
και  συνελάβοσαν  αυτόν  οι  ιερείς  και  οι  ψευδοπ ροφήται  και  πάς  ό 

ΚΑζ)        22  κάνης  Κ*  (ρ  &ϊ  γ  δίφόΓδΟΓ  Χ?)  |  προβάτων]  κριών  Χ  |  κριών]  προβάτων 
|  ωλοθρενσεν  Β15   |   τα  βοσκηματα]  το  βοσκημα  Ν  23  μον]  κν  0_ 

24  ενκατέλιπεν  (-λειπεν  κατέλειπες  με  Α  εγκατελειπεν  (Τ*  (εγκατελιπ. 
(>)  |  ωσπερ  λεων  καΙ  δυρ  Γ3.δ  Αα  |  καταλνμα  (κα\λνμα  Α)]  καταλειμμα 
(κατάλυμα  0™%)   |    πρόσωπον]  +  α'σ'θ'   *  οργής  ̂ π1&   |   της  μάχαιρας]  οιη 
της  Α(^)    ]   μεγάλης]  +  α'σ'θ'       κ  απο  πρόσωπον  οργής  θνμον  αυτόν  (^™δ 
XXXIII  1  οιη  βασιλέως  ̂ *  (ηασ  ζ)ηι£)  |  Ιωσια  Β^ΝΑ  Ιωσιον  ̂   +  βασιλέως 
Ιούδα      |  εγενη  Α  |  Κυρίου]  +  α'σ'θ'  ·*·  λεγω|  2  απασι  του  Ιουδαίου] 
παντι  Ιούδα  (,)ιη£  |  απασι  (-σιν  &)]  πασιν  Α  πασι  |  οηα  και  7τασι  | 
πασιν  Α  \  χρηματίσαι  αντοις  3  της  οδον]  οηι  της  Α  |  αυτού]  αντων  Α 
4  ερεις]  +  α'σ'θ'  ·*  7τρο$  αι>του$  ί^11^  |  νομιμοις]  νομοις  Α  |  κατα  πρόσωπον]  προ 
πρόσωπον  5  των  λόγων]  +  μον  και  Α  \  Οίη  των  παίδων  μον  ̂ *  (ηαΐ) 
^ε.&πΐ2  (ΓαΓδ  ίηιρίΌΟ  Ν0·^)  |  παίδων]  δονλων  0*  {παιδ.  (2η*)  |  ορθόν  Κ* 
ηκουσατε]  εισηκονσατε  (-σαται  Κ^Α)  ΝΑ<3  6  Σηλωμ  ̂ >'ιά)Α(^  |  την 
πολιν]  +  ταυτην  Α  Ο   ρι·  α'    *■   σνν  0_™Ζ   |   πασι  ̂   7  ειν  Ν*  (εΐ'  Ν?) 
8  α]  οσα  Α(^  |  ο:ιι  λαλησαι  &  \  σννελαβον 
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ιερεμιας  (χχνι  ιδ)  χχχπι  ι8 

9  λαό?  λέγων  θανάτω  άποθανη,  9οτι  επροφήτευσας  τώ  ονόματι  Κυρίου  Β 

λέγων  "Ω,σπερ  Σηλώ  εσται  ό  οίκος  ούτος,  και  ή  ττοΚις  αυτη  ερημωθή- 
σεται  άπο  κατοικοΰντων  κα\  έξεκκλησιάσθη  πάς  ό  λαός  επί  Ίερεμίαν 

ίο  εν  οίκω  Κυρίου.  10 Κα»  ήκουσαν  οι  άρχοντες  Ίουδα  τον  λόγον 
τούτον,   καϊ  άνέβησαν  εξ  οίκου  του  βασιλέως  εις  οίκον  Κυρίου,  και 

ιι  (κάθισαν  εν  προθύροις  πύλης  της  καινής.  11  και  είπαν  οι  ιερείς  και 
οι  ψευδοπροφήται  προς  τους  άρχοντας  και  παντί  τω  λαω  Κρίσις 
θανάτου  τω  άνθρώπω  τούτω,   οτι   επροφητευσεν   κατά  της  πόλεως 

ΐ2  ταύτης  καθώς  ήκούσατε  εν  τοις  ώσ\ν  υμών.  12 και  είπεν  Ιερεμίας 
προς  τους  άρχοντας  και  παντί  τω  λαω  λέγων  Κύριος  άπεστειλεν  με 
προφητεύσαι  επί  τον  οίκον  τούτον  και  επί  την  πόλιν  ταύτην  πάντας 

13  τους  λόγους  οϋς  ηκουσατε.  13 και  νυν  βελτίους  ποιήσατε  τάς  οδούς 
υμών  και  τα  έργα  υμών,  και  ακούσατε  της  φωνής  Κυρίου,  και  παύσεται 

ΐ4  Κύριος  άπο  τών  κακών  ων  ελάλησεν  έφ'  υμάς.     14 και  ιδού  εγώ  εν 
ΐ5  χερσίν  υμών,  ποιήσατε  μοι  ως  συμφέρει  και  ως  βέλτιον  ύμίν.  15αλλ'  η 

γνόντες  γνώσεσθε  οτι  εί  αναιρείτε  με,  αίμα  άθωον  δίδοτε  εφ'  υμάς 
και  επί  την  πόλιν  ταυτην  και  επι  τους  κατοικούντας  εν  αυτη·  οτι  εν 
αλήθεια  άπεσταλκεν  με  Κύριος  προς  υμάς  λαλησαι  εις  τα  ώτα  υμών 

ι6  πάντας  τους  λόγους  τούτους.  16  και  είπαν  οι  άρχοντες  και  πάς  ό  λαος 
προς  τους  ιερείς  και  προς  τους  ψευδοπροφήτας  Ουκ  εστι  τώ 
άνθρωπω  τούτω  κρίσις  θανάτου,  οτι  επί  τώ  ονόματι  Κυρίου  του  θεού 

ΐ7  ημών  ελάλησεν  προς  ημάς.     17 και  άν έστησαν  άνδρες  τών  πρεσβυτέ- 
ιδ  ρων  της  γης  και  είπαν  πάση  τη  συναγωγή  τού  λαού  ι8Μει^αια$·  ύ 

Μωραθείτης  ην  εν  τάίς  ήμέραις  Έζεκίου  βασιλέως  Ίουδα  και  είπεν 
παντί  τώ  λαώ  Ιούδα  Ούτως  είπεν  Κύριος  Σειών  ως  άγρός  άροτριαθή- 

σεται,  και  Ιερουσαλήμ  εις  αβατον  εσται,   και  το  ορος  τού  ο'ίκου  εις 

9  τω  ονόματι]  ρν  επι  Κ  |  ελεγον  Κ*  (λ€7ωΐ'  Κ?)  |  Σηλωμ  ΝΑΟ  |  αντης  15*  ΝΑ<~> 
{αυτη  Β&ΐ3)  |  κατοικοΰντων]  ενοικ.  Α  10  οι  άρχοντες]  οιτι  οι  Χ*  ($ιιρεΐ"$0Γ 
^ο.3 (?)^  |  τον  \0-γ0ν  τοντον]  των  λόγων  τοντων  Α  Ο  ]  6ΐ$]  ΟΓ  βυ  οικον\  τον 
βασιλέως  &*  (ϊιτιρΓοΒ  Κ?)  |  πύλης]  +  κϋ  Α  + οίκου  κϋ  11  οηι  και  3° 
Κ*  (δΐΐρβΓδΟΓ  ̂ ε·3<?)]  |  λαω]+  *'  λέγοντες  12  άπεστειλεν]  άπεσταλκεν 
Κ  |  λογούς]  +  τούτους  0.Α  |  οιτι  ους  ηκουσατε  Κ  13  οηι  και  τα  εργα  ναών 
Κ*  (ηαο  Χα·3|ί'  '"*>')  |  ακοικτατβ]  ακούσετε  (ακου  δΐιρ  τα.5  Α3)  Α  ;  Κυρίου]  ημων 
Ν*  ν1(1  κι»  του  θν  ημων  'νκ1>  κϋ  του  θυ  υμων  ()  |  παυσεταει  Ν*  |  εφ]  προς  Κ* 
(«ιαρ€Γ80Γ  εφ  15  αιμαθωον  Α  |  αιαα]  ρτ  οτι  Κς·;ι  ()  ]  αθωον  δυρ  Γα* 
(ωο  Β1ίθΓί)  Β?  |  διδοτε]  ρΓ  υμεις  ̂   |  οιτι  πολιν  ζ)*  (ηα!)  ζ)1  Π1£)  |  αλ^ια 
Κ  |  άπεσταλκεν]  άπεστειλεν  Λ  ί  οηι  ωτα  Β*  (ηαο  Β13)  16  οηι  προς  2" 
ΚΑ  |  εστίν  Β^'^'  ΚΑΟ  |  ημας]  νμας  Α  17  σϋ  αγωγή  Β*  <τν\ναγ.  Β?  |  λαου] 
+  λ670"Τ65  Γ)  18  Μιχεας  Κ  Μιχαια?  Α(^)  I  βασιλέως]  ρΓ  του  |  Ιουδα  2°] 
->-λεγων  Α  Γ)  |  Σιων  Β1^  |  αροτιαθ.  0.*  \  εις  θί$]  ως  Α  |  αβατον  (-τος  Κ*)] 
οπωροφυλακιον  (-κειον  (^η)  Α()  \  οικου]  +  εστ,  0? 
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χχχιπ  19  (χχνι  19)  ΙΕΡΕΜΙΑΣ 

15  αλσοί  δρυμού.     19  μη  άνεΧών  άνείΧεν  αυτόν  'Έζεκίας  και  πάς  Ίουδά;  19 
ούχ  οτι  εφοβηθησαν  τον  κύριον,  και  οτι  εδεηθησαν  του  προσώπου 
Κυρίου,  και  επαυσατο  Κύριος  από  των  κακών  ών  εΧάΧησεν  επ  αυτούς; 

κα\  ημείς  εποιησαμεν  κακά  μεγάλα  επί  ψυχάς  ημών.     20κα\  άνθρωπος  ίο 
ην  προφητεύων  τω  ονόματι  Κυρίου,  Ούρείας  υιός  Σαμαίου  εκ  Καρια- 
θιαρείμ,  και  επροφητευσεν  περ\  της  -γης  ταύτης  κατά  πάντας  τούς 
Χόγους  ̂ Ιερεμίου.    21  και  ήκουσεν  6  βασιλεύς  Ιωακείμ  και  πάντες  οι  2ΐ 
άρχοντες  πάντας  τοΰς  Χόγους  αυτού,  και  εζητουν  άποκτεϊναι  αυτόν 

και  ήκουσεν  Ούρείας,  και  είσηλθεν  εις  Α'ίγυπτον.     22  και  εξαπεστειΧεν  22 
ό  βασιΧεύς  άνδρας  εις  Αιγυπτον,  ~3 και  έξηγάγοσαν  αυτόν  εκείθεν  και  23 
είσηγάγοσαν  αυτόν  προς  τον  βασιΧεα·  και  επάταξεν  αυτόν  εν  μαχαίρα, 
και  εριψεν  αυτόν  είς  το  μνήμα  υιών  Χαοΰ  αυτού.    24πΧην  χε\ρ  Άχεικάμ  24 
υίοϋ  Σαφάν  ην  μετά  Ιερεμίου  του  μη  παραδούναι  αυτόν  είς  χείρας 
του  Χαοΰ,  μη  άνεΧείν  αυτόν. 

1  Ούτως  είπεν  Κύριος  ΤΙοίησον  δεσμούς  και  κΧοιούς,  και  περί-  ι  (2)  ̂ ^-^ 
θου  περι  τον  τράχηΧόν  σου,  2 και  αποστεΧεις  αυτούς  προς  βασιΧεα  ■>  (3) 
^Ιδουμαίας  και  προς  βασιΧεα  Μ,ωάβ  και  προς  βασιΧεα  υιών  Άμμων 
και  προς  βασιΧεα  Τύρου  και  προς  βασιΧεα  Σειδώνος  εν  χερσϊν 
αγγέλων  αυτών  τών  ερχομένων  είς  άπάντησιν  αυτών  εϊς  Ιερουσα- 

λήμ προς  Σεδεκίαν  βασιΧεα  Ιούδα.     3  και  συντάξεις  αύτοίς  προς  3  (4) 
τούς  κυρίους  αυτών  ειπείν  Ούτως  είπεν  Κύριος  ό  θεός  ΊσραήΧ 

ΝΑ(2  19  ανελων]  αναιρων  (ανερ.  Α)  Α(^)  |  Ε£βκια$]  +  βασιλεύς  Ιούδα  |  ονχ]  ουχί 
ΚΑ(^)  |  οιη  οτι  ι°  Κ  |  οιη  και  2°  &  |  Κυρίου]  αυτού  Α  |  ψυχαις  Α  |  ημων]  υμων  Κ* 
20  τω  ονόματι]  ρΓ  επι  Α  \  Ουρίας  Β^Αί^)  |  Σαμαιου]  Μασεου  Κ  |  Κα|/3ΐα06ΐαρ€ΐμ. 
£\  |  επροφητευσεν]  +  α'θ'  ·*·  επι  τη\  πολιν  ταυτη\  και  (^"^  |  κατα]  ρΓ  και  Κ  | 
Ιηρεμιου  Α  21  βασιλει  ίηοβρ  |  Ιωακείμ  (-κι/χ  (^3)]  +  '^'  κ  πάντες  οι  δυνα- 

τοί αυτού  0™%  |  άρχοντας  νιά  |  εζητουν]  εξητησαν  ζ)  |  ηκουσαν  Ν*  \  Ουρίας 
ΒΒΚΑ  (Ουρ  δίφ  Γαδ  Α?  δες  δραί  ι  Ηίί  Ιερεμίας  Α*ΓθΓί)  ζ)3  +  α'0'  %  κ  εφοβηθη  κ 
εφυγεν  22  ρΓ  θ'  *■  <2Π1£  |  βασιλεύς]  +  Ιωακείμ  \  Α^υτττοί'] 
Έγυπτω  ϊηοορ  ̂ *  (Έιγυπτον  ροδί€3.  Α17.  +  Φ  Ελναθαν  :υιον  Αχοβωρ  κ 
άνδρας  μετ  αυτού  εις  Αιγυπτον  23  και  ι°]  ρΓ  και  συνελαβοσαν\ 
αντον  Α  |  εξηγαγον  Α^  |  εκείθεν]  ρΓ  ·*-  6ί  δΐιρεΓδΟΓ  θ'  <~)?  |  εισηγαγοσαν] 
εισηγαγον  ̂ Α(^  (δΐΐρβΓδΟΓ  *  (^?)  |  βασιλεα]  +  θ'  *·  Ιωακείμ  ̂ η^  |  μαχαιρη 
Α  |  ερριψεν  Βι)Α^  |  μνήμα]  μνημειον  Α  24  Αχικαμ  Α(^)  |  Ιερεμίου] 
Ιερεου  (μι  δΐιρεΓδα:)  Ιηρεμιου  Α  |  μη  αΐ'βλεΐί']  ρΓ  του  ΚΑζ^3-  XXXIV  1  ού- 

τως] ρΓ  α'  εν  αρχη  βασιλέως  Ιωακείμ  υιον  Ιωσιου  βασιλέως  Ιούδα  εγενηθη 
ο  λόγος  ούτος  προς  Ιερεμιαν  παρα  Έΰ  λέγων  0™5  |  Κύριος]  +  πάντες  'Χ-προς 
μς  |  ττοιησον]  +  σεαυτω  Ρ         2  αποστελλις  £\*  (αποστελεις  Ν?)  |  βασιλέα 
ι°]  ρ  γ  τον  Κε·3Α(2  |  Ιουμαιας  Κ*  |  βασιλέα  3°,  5°]  ΡΓ  τον  ̂   I  2ιδωΐΌ5  Β5Α(2  \ 
α^/βλων]  ρΓ  των  Α  |  αυτών  ι°]  ων  δαρ  ταδ  Β?  (αυτού  Β*ίϋΓ£)  |  ερχομένων] 
4-  ευ  Ιλτ7/^      |  αυτών  2°]  αυτω      |  οηι  ευ  Ιερουσαλήμ  3  συντάξεις] 
προστάζεις  ̂   |  Κύριος]  +  α'θ'  *  τω^  δυναμεώ\  ̂ Π1ε 
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ιερεμιας         (χχνπ  14)  χχχιν  ιι 

(ζ)  4  Οντως  έρειτε  προς  τους  κυρίους  ϋμών  4  ότι  εγώ  επο'ιησα  την  γην  εν  Κ 
τγι  Ισχύι  μου  ττ}  μεγάλη  και  εν  τώ  επιχειρώ  μου  τω  υψηλω,  και 

(δ)  5  δώσω  αυτήν  ω  εάν  δόξη  εν  όφθαλμοίς  μου.     5 έδωκα  την  γην  τω 
Τ^αβουχοδονοσόρ  βασιλεΐ  Βαβυλώνος  δουλεΰειν  αυτω,  και  τα  θηρία 

(δ)  6  τον  άγροϋ  έργάζεσθαι  αύτώ.     6  κα\  το  έθνος  κα\  η  βασίλεια  οσοι 
εάν  μη  έμβάλωσιν  τον  τράχηλον  αύτών  υπο  τον  ζυγόν  βασιλέως 
Βαβυλώνος,  εν  μαχαίρα  κα\  εν  λιμω  έπισκέψομαι  αυτούς,  είπεν 

(9)  7  Κυριοί,  εως  εκλίπωσιν  εν  χ*ψϊ   αυτού.     7  και  ύμε'ις  μη  άκουετε 
των  ψευδοπροφητών  υμών  και  των  μαντενομένων  ϋμιν  κα\  των 
έννπνιαζομένων  υμϊν  και  των  οίωνισμάτων  υμών  καϊ  των  φάρμα- 

κων υμών  τών  λεγόντων  Ου  μη  έργάσησθε  τώ  βασιλεΐ  Βαβυλώνος, 

(ίο)  8  8οτι  ψευδή  αύτο\  προφητεύουσιν  υμϊν  προς  το  μακρΰναι  ΰμάς  από 
(ιι)  9  τή$  γή$  νμών.     9 και  το  έθνος  6  εάν  είσαγάγη  τον  τράχηλον  αυτοί 

υπο  τον  ζυγόν  βασιλέως  Βαβυλώνος   κα\   έργάσηται   αυτω,  και 
καταλείψω  αυτόν  επ\  της  γης  αυτοΰ·  καϊ  έργάται  αυτω  και  ενοικη- 

(12)  ίο  σει  εν  αύττ).  Χ0Και  προς  Σεδεκίαν  βασιλέα  Ιούδα  έλάλησα 
κατά  πάντας  τους  λόγους  τούτους  λέγων  Εισαγάγετε  τον  τρά- 

(14)  ιι  χηλον  ϋμών  και  έργάσασθε  τω  βασιλεϊ  Βαβυλώνος.     11  ότι  άδικα 

3  προς  τονς  κνριονς  (2°)]  τοις  κνριοις  Α  4  οηι  οτι      |  γην]  +  α'θ'  ><  ί^Αί^ τους  ανοΐϊς  κ  τα.  κτήνη  οσα  εττι  προσώπου  της  γης  |  τη  ισχνι]  οηι  τη  £ν  \ 
επιχειρώ]  βραχιονι  |  εαν]  αν  Η  ε  δΐιρ  Γ3.5  (ρΓ  5ραϋ  ι  ΙϊίΙ)  ΑΆ  5  έδωκα] 
+  πασιν      ρΓ  α'θ'  *  κ  νυν  εγω  ειμι  |  Την  γην]  +  πασαν  Α  ρΓ  πασαν  (^)  | 
τω  Ν.  β.  Βαβνλωνος]  ρΓ  εν  (δΐιρ€Γ50Γ)  ρΓ  α'θ'  *·  (Ι111^  |  οηι  Ήαβονχοδονοσορ 
Χ  |  Βαβνλωνος]  4-  θ'  '*  τω  δοΐ'λω  μον  ζ)1"^  [  οηι  δονλενειν  αυτω  ̂   |  αυτω  2°] 
+  *·  δεδωκα  δονλενειν  αντω  κ  δονλενσονσιν  αυτω  πα\τα  τα  εθνη  κ  τω  νιω  αυτού 
κ  τω  νιω  του  νιον  αντον  εως  ελθη  ο  καιρός  της  οργής  αντον  κ  δο\·λενσονσιν  αντω 
εθνη  κ  βασιλείς  μεγάλοι  (^""Β  6  και  ι°]  ρ  γ  α'θ'       κ  εσται  (^ε  |  βασιλιά 
£\*  1  οσοι]  σοι  Α*  (οσ.  Α1)  '  εαν]  αν  Α  +  '^'  μη  δουλενσονσι  τω  Ι^αβονχοδονοσορ 
βασιλεΐ  Βαβνλωνος  κ  οσοι  εαν  ζ)ηιε  |  ενβαλωσι  Ν  εμβαλωσι  Γ)Η  νιά  \  τον  ζνγον] 
οιη  τον  Α  |  Βαβυλωνος]  +  και  δονλεν\σωσιν  αντω  Α  ]  μάχαιρα]  +  πεσουνται 
(ροδΐεα  ϊηιρΓοί))  Α  |  λιμω]  +  πάντες   %   κ  εν  θανατω  |  εως]  +  αν  Α^  | 
εκλειπωσιν  ί\€·;ι  Α  εκλιπονσιν  (,)*  (εκλίπωσιν  (^)3)  7  αηΐο  ακονετε  υλχ  ι  Πι 
\ιί  νίά  (^)?  |  νμιν  2°]  + α'θ'  *  κ  των  κληδόνων  νμων  (^)ηιε  |  των  λεγόντων]  ρι 
και  (ρο.^ίεα  ΐηιρίΌΐ))  οηι  των  (,)*  (ηαΙ>  (2ΙΠέί)  |  λεγόντων]  +  *  προς  νμας  ε: 
τω  λέγειν  Γ^Π1«  |  εργασεσθε  (^*  (-σησθε  8  αντοι  ψενδη  Κ  |  νμων] 
-\-α'θ'  ·%·  κ  διασπερω  νμας  κ  απολεισθαι  (-σθε  ̂ ?)  ̂ ,ηδ  9  ο  εαν]  οσοι  αι 
Α  ο  αν  |  εισαγαγωσιν  Α  |  αντον  ι°]  αντων  Α  \  βασιεως  (βασιλ.  1 
αντον  2°]  + α'θ'  ·γ  φησι\  κ~ς  (^ιη2  |  αυτω  2"]  ρΓ  εν  Κ*  (ροδίεα  ΪηιρΓοί))  εν  αντη 
^Iηε  10  ελαληκας  Κ*  {ελαλησα  \  ατα  Κ*  (κατα  |  νμων] 
+  υπο  τον  ζνγό\  βασιλέως  Βαβνλωνος  κ  δονλενσατε  αυτω  κ  τω  λαω  αντον  κ  ξητε 
κ  ινατι  αποθνήσκετε  σν  κ  ο  λαος  σον  εν  ρομφαία  κ  εν  λιμω  κ  εν  θανατω  καθα 
ελαλησε  κς  προς  το  έθνος  ο  εαν  μη  δονλενση  τω  βασιλεΐ  Βαβνλωνος  κ  μη 
ακονσητε  των  λογώ\  των  προφητώ\  προς  νμας  (,)"^  |  και  2σ]  ουκ  (^"ε  |  έργα- 
σασθε]  εργασεσθαι  ̂   εργα'ζεσθαι  Α 
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XXXIV  12  (χχνπ  15) Ιερεμίας 

Β  αυτοί,   π  ροφητενονσιν   νμίν,   1~6τι  ονκ  απέστειλα  αντονς,   φησιν  ΐ2  (15) 
Κνριος,  και  π ροφητενονσιν  τω  ονόματι  μον  επ*  αδικώ  προς  το 
άποΧεσαι  ν  μας·  και  αποΧεΐσ^ε  νμέις  και  οί  προφηται  νμών  οϊ 

προφητεύοντας  νμίν  βττ'  αδικώ  ψενδή.     13νμϊν  και  π  αντί  τω  Χαω  13  (ιό) 
τοντω  και  τοίί  ίερενσιν  εΧάΧησα  Χεγων  Οντως  είπαν  Κνριος  Μη 
άκονετε  των  Χόγων   τών    προφητών   τών   προφητενόντων  νμίν 
λεγόντων  Ιδού  σκενη  οίκον  Κνρίον  επιστρεφτεί  εκ  ΒαβνΧώνος, 

οτι  άδικα  αυτοί   προφητενονσιν  νμίν  Ι4ούκ   απέστειλα  αντονς.  14  (17) 
15 α  προφηται  είσιν,  και  ει  εστίν  Χόγος  Κνρίον  εν  αντοίς,  άπαν-  15  (ιδ) 
τησάτωσάν  μοι'    16 οτι  όντως  είπεν  Κνριος  Και  τών  επίλοιπων  ι6  (19) 
σκενών,   17 ων   ονκ  εΧαβεν   βασιλεύς  ΒαβνΧώνος,  οτε  άπωκισεν  τ7  (20) 
τον  Ίεχονίαν  εξ  Ιερουσαλήμ.,  18 εις  ΒαβνΧώνα  είσεΧενσεται,  Χεγει  ιδ  (22) 
Κνριος. 

τΚαί  εγένετο   εν  τω  τετάρτω  ετει  Σεδεκια  βασιλέως  Ιούδα  εν  ι  ̂ ^ζχΛ/Ιπ μηνϊ  τώ  πεμπτω  είπεν  μοι  Άνανίας  νιος  Άζώρ  ό  ψενΰοπ  ροφητης 

άπο  Ταβαών  εν  οίκω  Κυρίου  κατ'  οφθαλμούς  τών  Ιερέων  και  παντός 
τον  Χαον  Χεγων  2 Οντως  είπεν  Κνριος  Σννετριψα  τον  ζνγον  τον  βασι-  2 
Χεως  ΒαβνΧώνος.     3ετι  δυο  ετη  ημερών  και  εγώ  αποστρέψω  εϊς  τον  3 

ΚΑ.(2        12  οηι  οτι  (^*  (δΐιρ6Γ50Γ  |  προφητενονσιν]  προφητενσουσιν  \\  |  τω 
ονόματι]  ρΓ  επι  Α   |   απολεσαι]  απολε\σθαι  Α   \    απολεισθε]  απολεσθε 
13  οηι  και  ι°  Κ  |  των  προφητευόντων]  οηι  των  0*  (5ηρ6Γ5α·         |  νμιν  2°] 
+  ψευδή  Α  |  \ε~γοντων]  ρΓ  και  Α  |  επιστρέφει  Α(^  |  Βαβυλωνος]  + πάντες 
*·  ι^υν  ταχυ  (^"^  |  άδικα]  αδικία  Κ*  (-κα  Ν!)  14  ουκ]  ρΓ  -  (V  | 
αυτου$]  +  '^'  μη  ακουετε  αυτών  δουλευσατε  τω  βασιλει  Βαβυλωνος  κ  ξητε  κ 
ινατι  γινετ,  η  πολις  αυτή  έρημος  15  ει  ι°]  ρΓ  και  Α  |  οηι  ει  2°  Α  | 
λογο$]  νομός  (λογ.  ̂ ε·3(?))  |  απαντησατωσαν]  +  θ'  δη  κω  των  δυναμεω\  προς το  μη  πορευθηναι  τα  σκευή  τα  νπολελειμμενα  εν  οικω  κν  κ  εν  οικω  βασιΧεως 
Ιούδα  κ  εν  Ιλημ  εις  Βαβυλώνα  οτι  ταδε  λέγει  κς  των  δυνάμεων  περι  των  στύλων 
και  περι  της  θαλάσσης  κ  περι  των  μεχωνωθ  κ  επι  το  λιμμα  των  σκευών  των 
υπολελιμμενώ\  εν  τη  πολει  ταύτη  α  ουκ  ελαβεν  αντα  ΊΧαβουχοδονοσορ  βασιλεύς 
Βαβυλωνος  αποικιζοντος  αντου  τον  Ιεχονιαν  υιον  Ιωακείμ  βασιλέα  Ιούδα  εξ 
ΐλημ  εις  Βαβυλώνα  κ  παντας  τους  ελευθέρους  Ιούδα  κ  Ιλημ  οτι  ταδε  λέγει  κ$  των 
δυνάμεων  θς  Ιηλ  επι  τα  σκευή  τα  καταλειφθεντα  εν  οικω  κν  κ  εν  οικω  βασιλέως 
Ιονδα  κ  εν  Ιλημ  εις  Βαβυλώνα  αχθησονται  κ  ε  κει  έσονται  εως  ημέρας  ης  επισκε- 
ψομαι  αυτα  ταδε  λέγει  κ~ς  κ  αναβιβω  αυτα  κ  επιστρέψω  αυτα  εις  τον  τόπον 
τουτδ\  (^ιη£  16  επίλοιπων]  υπολοίπων  ϋ.  17  βασιλέως  Κ  |  οτι  Β* Α* 
(οτε  Βα1}ΚΑ?(2)  |  Έιεχονιαν  Κ  |  Ιερουσαλήμ]  Ιειημ  (ροδί€&  Ιημ)  Κ  18  εγει 
Α*  (λέγει  Α1)  |  Κυριος]  +  ο  θς  Ν  XXXV  1  €τ«]+*  εκεινω  <2™ε  | 
Σεδεκια  (-κιον  Α(^)]  ρΓ  βασιλεύοντος  Α^  ρι·  *■  εν  αρχη  [βασ  ]  ̂η1^  |  μηνι  τω 
πεμπτω]  τω  πεμπτω  μηνι  Α  +  '^'  εν  τω  ετει  τω  τεταρτω  Ο11^  |  απο]  ρΓ  ο  £·ίΑ 
2  Κύριος]  +  α'θ'  ·*■  των  δυνάμεων  θς  Ιηλ  λεγώ]  Οιη£  \  του  βασιλέως]  οηι  του 3  δυο  ετη]  ετη  δυο  Α  |  οηα  και  ̂ Α<3 
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ιερεμιας (χχνπι  14)  χχχν  ΐ4 

4  τόπον  τούτον  τά  σκεύη  οΧκου  Κυρίου  4  και  Ίεχονίαν  και  την  άποι-  Β 
5  κίαν  Ίοΰδα,  δτι  συντρίψω  τον  ζυγόν  βασιλέως  Βαβυλώνος.  5  και 

είπεν  Ιερεμίας  προς  (Ανανίαν  κατ  οφθαλμούς  παντός  του  Χαοΰ  καϊ 
6  κατ  οφθαλμούς  των  Ιερέων  των  εστηκότων  εν  ο'ίκω  Κυρίου,  6 και 
είπεν  Ιερεμίας  Αληθώς  οΰτω  ποιησαι  Κύριος·  στησαι  τον  λόγον 

σου  6ν  σύ  προφητεύεις,  του  επιστρεψαι  τά  σκευή  ο'ικου  Κυρίου  και 
7  πάσαν  την  άποικίαν  ε'κ  Βαβυλώνος  εις  τον  τόπον  τούτον.  7 πλην 
ακούσατε  τον  λόγον  Κυρίου  ον  εγώ  λεγω  εις  τά  ώτα  υμών  κα\  εις 

8  τά  ώτα  παντός  του  λαού  8 Οι  προφήται  οι  γεγονότες  πρότεροι  μου 
και  πρότεροι  υμών  από  τού  αιώνος,  και  επροφητευσαν  επι  γης  πολ- 

9  λτ)ί  καϊ  επι  βασιλείας  μεγάλας  εις  πόλεμον  9 6  προφήτης  ό  προφη- 
τεύσας  εις  ειρηνην,  ελθόντος  τού  λογού  γνώσονται  τον  π ροφητην  ον 

ίο  άπεστεϊλεν  αύτοΐς  Κύριος  εν  πίστει.  10  και  ελαβεν  Άνανίας  εν  ο- 
φθαλμοΐς  παντός  τού  λαού  τους  κλοιούς  από  τού  τράχηλου  Ιερεμίου 

ιι  καϊ  συνετριψεν  αυτούς.  11  και  είπεν  Άνανίας  κατ  οφθαλμούς  παντός 
τού  λαού  λέγων  Οντως  είπεν  Κύριος  Οντως  συντρίψω  τον  ζυγόν  βα- 

σιλέως Βαβυλώνος  από  τράχηλων  πάντων  τών  εθνών,     και  οίχετο 

ΐ2  Ιερεμίας  εις  την  όδόν  αύτού.  12 και  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς 
Ίερεμίαν  μετά  το  συντρίψαι  Άνανίαν  τους   κλοιούς  από  τού  τρα- 

ΐ3  χηλού  αύτού  λέγων  Ι3Βάδι^6  και  ειπόν  προς  Άνανίαν  λέγων  Οντως 
είπεν  Κύριος  Κλοιούί  ξύλινους  συνετριψας,  και  ποιήσω  άντ  αυτών 

ΐ4  κλοιούς  σώηρούς.     14οτι  ούτως  είπεν  Κύριος  Ζυγόν  σώηρούν  εθηκα 

3  τα  σκευή]  ρΐ"  πάντα      |  Κυρίου]  '%·  οσα  ελαβεν  Ν αβουχοδονοσορ βασιλεύς  &ΑΟ_ Βαβυλωνος  εκ  του  τόπου  τούτον  κ  εισηγαγεν  αυτά  εις  Βαβυλώνα  κ  τον  Ιεχονιαν 
νιον  Ιωακείμ  βασιλέα  Ιούδα  κ  πασαν  αττοικιαν  Ιούδα  τους  εισελθδίτας  εις 
Βαβυλώνα  εγω  επιστρέψω  επι  τδ\  τόπον  τοντο\  φησιν  κς  (^""^  4  Ιεχονιαν \ 
ρΓ  τον  Α(^  |  συντρίψω]  συνετριψά  Α  |  βασιλέως]  ρτ  του  Α  5  Ιερεμίας] 
+  πάντες*-  ο  προφήτης  |  Ανανιαν]  +  θ'  ·*  τον  ψευδοπροφητη]  |  παντός 
του  λαου]  τος  του  λαου  δΐιρ  ταδ  Β?  6  Ιερεμίας]  +  πάντες  Φ  ο  προφήτης  | 

ούτος  Κ*^"  (ούτως  |  ποιήσει  Ν0·*  (-σι  Ν*)  |  στησαι]  +  ϊϊς  Αζ>  |  σου] τούτου  Κ*  νκ1  (σου  |  επιστρεψαι]  αποστρ.  7  ακούσατε]  άκουσον  +  *· 
δη  ̂Iη8  |  Κυρίου]  τούτον  8  βασιλιάς  Ν*  (-λβιαϊ  Κ?)  |  μεγάλης  Κ  |  πολεμον] 
+  α'θ'  ·*·  κ  εις  κακα  κ  εις  θάνατον  9  οπι  ει?  Κ  [  λογού]  +  πάντες  *· 
του  προφήτου  (^"^  [  Κυριο$  εν  πιστει]  ~κ~ς  εν  πι  δΐιρ  γο.5  Α*  (ογπ  κς  Α*ίθΓΐ) 
10  Ανανιας]  +  πάντες  *·  ο  ψευδοπροφητης  (£η8  |  Ιερεμίου]  +  πάντες  ·*  του  προ- 

φήτου (2ιηε  11  παντός]  οπι  Κ  Σκίρίηχ  ·*·  εΐ  δΐιρεΓδΟΓ  α'σ'θ'  (^  |  ζυγον] 
+  πάντες  *  "Ν  αβουχοδονοσορ  Ο,)"1^  |  Βαβυλωνος]  +  α'θ'  *  εν  δνσιν  επεσιν  ήμερων 
0™8  |  τράχηλου  ̂ ^^  |  Ιερεμίας]  +  πάντες  *  ο  προφήτης  (^"'Κ  12  Ανανίαν] 
+  σ'  τον  προφητη\  <^ιη^  |  κλοιούς  (-ου  Κ*)]  +  0'  αΐ'του  ζ)πιίί  |  αυτού] Ιερεμίου  Α  13  βάδιζε]  βαδισό\  Α  |  αντ  αυτών]  αντι  τούτων  14  ΚυρίΟϊ] 
+  α'θ'     των  δυνάμεων  θς  Ιηλ  (,)"1^  |  εθηκα]  τεθεικα  <^ 
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χχχν  ΐ5  (χχνπι  15) ιερεμιας 

Β  ςττι  τον  τράχηΧον  πάντων  των  εθνών  εργάζεσθαι  τώ  βασιΧεί  Βαβυ- 

λώνας.    15  και  είπεν  ̂ Ιερεμίας  τώ  Άνανία  Ουκ  άπεσταΧκεν  σε  Κύριος,  ιζ 
και  πεποιθεναι  εποίησας  τον  Χαον  τούτον  επ'  αδικώ,    ι6διά  τούτο  ι6 
όντως  είπεν  Κύριος  Ιδού  βγω  εξαποστεΧΧω  σε  άττο  πρόσωπον  της 

γης·  τοντω  τω  ενιαντώ   άποθαντ}.     17 και  άπίθανςν  εν  τώ   μην\  τώ  τη 
εβδομω. 

1Και  ούτοι  οι  λόγοι  της  βίβλον  ους  άπεστειΧεν  Ιερεμίας  εξ  Ίε-  ι  ρ^χιχ) 
ρουσαΧημ  προς  τους  πρεσβντερονς  της  αποικίας  και  προς  τους  ιερείς 
και  προς  τονς  ψευδοπ ροφητας,  επιστοΧην  εις  ΒαβυΧώνα  ττ)  αποικία, 

και  προς  άπαντα  τον  Χαόν,  2  ύστερον  εξελθόντος  Ίεχονίον  τον  βασι-  2 
λεωϊ  και  της  βασιλίσσης  και  των  ευνούχων  και  παντός  ελευθέρου 

και  δεσμώτου  και  τεχνίτου  εξ  Ιερουσαλήμ,  3εν  χειρί  'Έλεασάν  νιου  3 
Σαφάν  και  Ταμαρίον  υιού  Χελκιον,  ον  άπεστειΧεν  Σεδεκίας  βασιλεύς 

Ίουδα  προς  βασιλέα  ΒαβυΧώνος  εις  ΒαβνΧώνα,  Χεγων  4  Οντως  είπεν  4 
Κύριος  6  θεος    Ισραήλ  επι  την  άποικίαν  ην  άπώκισα  άπο  Ιερου- 

σαλήμ 5  Οικοδομήσατε  ο'ίκονς  και  κατοικήσατε,  και  φντεύσατε  παρα-  $ 
δείσονς  και  φάγετε  τονς  καρπούς  αυτών,  6 και  Χάβετε  γυναίκας  και  6 
τεκνοποιήσατε  υιούς  και  θυγατέρας,  και  Χάβετε  τοις  νίοϊς  υμών  γυ- 

ναίκας, και  τάς  θνγατερας  νμών  άνδράσιν  δότε,  και  πΧηθύνεσθε  και 

μη  σμικρυνθήτε,  7  και  ζητήσατε  εις  είρηνην  της  γης  εις  ην  άπώκισα  η 
υμάς  εκεί,  και  προσευζασθε  περ\  αντών  προς  Κύριον,  οτι  εν  ειρήνη 

ΚΑζ)  14  εθνών]  +  α'θ'  %■  τοντώ\  (^ε  |  ερηαζεσθαι]  εργασασθε  Ν*  (-σθαι  Ν0·15) 
ρΓ  α'θ'  ■*·  τον  <3ιηε  |  βασιλει]  ρΓ  α'θ'  *·  ΤΗαβουχοδονοσορ  ζ)11^  |  Βαβυλωνος] 
+  πάντες  κ  δουλευσονσϊ\  αυτω  και  γε  τα  θηρία  τον  αγρον  δεδωκα  αντω  (^)ηιε 
15  Ιερεμίας]  +  πάντες  ο  προφήτης  (^η12  |  Κνανια]  +  ·£·  τω  προφήτη  ακου- 
σδ\  δη  Κνανια  <3ιηδ  |  ονκ\  απεστ.  Β*  ον\κ  απεστ.  Β?  |  απεσταλκεν]  απεσ- 
τειλεν  ̂   |  πεττοιθεναι]  ρΓ  συ  Α<^)  16  εξαποστελω  Κ0·3·  |  οπι  τοντω 
τω  (Ηαο  Ο^ίνί^πι^  |  αποθανη]  αποθανιτε  Ν*  (-νειται  Ν?)  +  α'θ'  %  οτι 
εκκ\ισϊ\σιν  ελαλησας  προς  κν  <5ιηε  17  απεϋανεν]  +  πάντες  'Η-'  Ανανιας  ο  προ- 

φήτης εν  τω  ενιαυτω  εκεινω  <5ιηδ  |  οιη  εν  Χ  |  μηνι  τω  εβδομω]  εβδομω  μηνι  Α 
XXXVI  1  Ιερεμίας]  +  '*  ο  προφήτης  ι  Ιιημ  Ν  |  αποικειας  ̂ *  |  άπαν- 

τα] πάντα  Α(^  |  Χαον]  +  α'θ'  ·*  ους  απωκισε\  Ναβουχοδονοσορ  εις  Βαβυλώνα 
0™%  2  ευνουχων]  +  θ'       κ  αρχδίτων  Ιουδα  εξ  Ιλημ  ζ)πι&  |  δεσμωτου] 
τεχνιτου  <3  |  τεχνιτον]  δβσμωτον       |  Ιιημ  ̂ *  {Ιημ  Κ?)  3  Ελεασαν 
Β*13]  Ελεάζαρ  Β&πιεΚ  Έλεασαρ  Α  Ελεασα  |  βασιλεύς]  βασιλέως  Ν*  -λεις 
&*ν)  |  βασιλέα]  ρΓ  *-  ̂ αβουχοδονοσορ  4  Κνρως]  +  α  θ'  ·*·  των 
δυνάμεων  0™%  \  αποικειαν  Α  |  απωκισα]  απωκισεν  £\Α  (-κεισεν)  ̂   |  απο]  εξ 
Α  |  Ιερουσαλήμ]  +  πάντες  ̂   ει$  Βαβυλώνα  ̂ ^η^  δ  οίκους]  οικιαν  Κ* 
οινια*  ̂ <^·;1<?Ά^  |  φυτευσατε]  καταφυτευσατε  Κ  \  φάγετε]  φαγεσθε  Α  (-θαι) 
<2*  (-γετε  ̂ IΏ^)  |  αυτών]  αυτοί»  Α  6  τεκνοποιησασΟε      |  οιη  και  λα- 
βετε... θυγατέρας  Κ*  (Ηαο  και  λαβεται  τ.  υιοις  νμ.  γυν.  και  ταις  (οοιτ  ταί) 
θνγατερας  ̂ ^.3'η25"Ρ)  |  δοτε  ανδρασιν  Α^  {-σι  ̂ ^)  |  πληθυνεσθε]  +  πάντες 
•Ϋ.  (2η,§  7  προσενξασθε]  προσευχεσθε  Α  \  ειρήνη  ι°]  ρν  τη  Α(^ 
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1ΕΡΕΜΙΑΣ (XXIX  2ΐ)  XXXVI  21 

8  αυτής  ειρήνη   νμών.     8  οτι  ούτως  είπεν   Κύριος  Μη   αναπειθετωσαν  Β 
νμάς  οΐ  ψ-ενδοπροφήται  οι  ίν  ΰμίν,  κα\  μη  αναπειθετωσαν  νμάς  οι 
μάντεις  νμών,  και  μη  άκονετε  εις  τά  εννπνια  νμών  ά  νμείς  εννπνιά- 

9  ζεσθε-  9οτι  άδικα  αντοϊ  προφητενονσιν  νμΐν  έπι  τω  ονόματι  μου  και 
ίο  ουκ  απέστειλα  αντονς.     10  οτι  όντως  είπεν  Κύριος  "Οταν  μέΧΧη  πΧη- 

ρονσθαι  ΒαβνΧώνι  εβδομήκοντα  ετη,  επισκέπτομαι  νμάς  και  επιστήσω 

τούς  Χόγονς  μον  εφ*  νμάς  τον  τον  Χαον  νμών  άποστρεψαι  εις  τον 
ιι  τόπον  τοίιτον,  11  και  Χογιονμαι  εφ'  νμάς  Χογισμον  εΙρήνης  και  ον 
ΐ2  κακά,  τον  δούναι  νμΐν  ταντα.  12  και  προσενξασθε  προς  με,  και  εισ- 
13  ακονσομαί  νμών  13  και  εκζητήσατε  με,  και  ενρησετε  με·  οτι  ζητη- 

^  σετε  με  εν  6Χη  καρδία  νμών,  14 και  επιφανονμαι  νμ7ν.  15  Οτι  ε'ί- 
2ΐ  πατε  Κατέστησεν  ημϊν  Κνριος  προφήτας  εν  ΒαβνΧώνι·  21  ούτως  είπεν 

Κνριος  επί  Άχιάβ  και  επί  Έ,εδεκίαν  Ίδον  εγώ  δίδωμι  αντονς  εις 

χείρας  βασιλέως   ΒαβνΧώνος,  και   πατάξει   αντονς   κατ*  όφθαλμονς 

7  αυτής  ειρήνη]  οιτι  Κ*  αντων  εσται  ιρηνη  Κε·3Π1£(2  αυτών  εσται  η  ΝΑζ) 
ειρήνη  Α  |  υμων]  υμιν  Β3*5^  (-μεϊ\)  ̂   8  οιτι  οτι  Α(^  |  Κύριος]  +  α'θ'  "*· 
των  δυνάμεων  θς  Ιημ  (^"^  |  αναπειθετωσαν  ι°]  αναπειθετω  Α  |  ψευδοφηται 
Χ*  (δΐφ6Γ50Γ  προ  ̂ ·Ά^))  |  αναπειθετωσαν  2°]  πειθετωσαν  ^  |  ανυπνιαζεσθαι 
{εν.  Ν?)  10  όταν]  ρτ  οτι  Ν*  (ίπιρπΛ  Ν?)  |  Βαβυλων  ̂ *ν^^1  {-νι  ζ)?)  \  τους 
λογούς  μου]  +  Ή'  τους  αγαθούς  (^ιτι8  |  τον  Χαον  υμων  αποστρεψαι]  επιστρεψαι  τον 
λαον  μου  |  τουτον]  +  και  λογιουμαι  εφ  υμας  του  τον  Χαον  υμώ\  απόστρεψε 
εις  τον  τόπον  τούτον  ̂ *  (ιιηοΐδ  ίηοΐ  ̂ ε·3<?))  11  και  ι°]  +  α'θ'  οτι 
εγω  οιδα  τον  Χογισμον  ον  εγω  ειμι  Ο™^  |  εφ  υμας]  +  πάντες  ·*·  φησΊ\  Κύριος 

|  ταύτα]  +  α'θ'        και  εΧπιδα  και  επικαλεσασθε  με  και  πορευεσθε  0™% 12  προσευξεσθε  13  οιτι  εκζητήσατε  με   κ.   ευρησετε  με  οτι  ̂   | 
εκζητησετε  Α(^)3  |  οτι]  οταν  Α  οτι  οταν  ̂   |  οιη  ζητήσετε  με  Α  |  οιτι 
υμων  Α  14  οτη  και       |  υμιν]  +  θ'  Φ  φησι  κς  κ  επιστρέψω  τη\  αιχμα- 

λωσία] υμων  κ  αθροίσω  υμας  εκ  παντώ\  των  εθνω\  κ  εκ  πα\των  τοπώ\  ου  διε- 
σπειρα  υμας  εκει  φησι  κς  κ  επιστρέψω  υμας  εις  τον  τόπον  οθεν  απωκισα  νμας 
εκει  0™Ζ  15  ημιν  Κύριος]  κς  εφ  ημας      |  προφητην  Α  |  ΒαβυΧωνι]  +  θ 
(16)  οτι  ταδε  λέγει  κς  προς  τον  βασιλέα  τον  καθημενον  επι  θρονον  Ααδ  κ 
επι  παντας  τους  λαονς  τους  κατοικουντας  εν  τη  πολει  ταύτη  αδελφούς  υμων 
μη  εξελθδ\τας  μεθ  υμων  εν  τη  αποικία  (17)  ταδε  λέγει  κς  των  δυνάμεων  ιδου 
εγω  εξαποστελω  εις  αυτούς  την  μαχαιραν  τον  λιμον  κ  τον  θάνατον  κ  δωσω 
αυτούς  ωσπερ  τα  συκα  τα  σουαρειμ  α  ου  βρωθωσι\  απο  πονηρίας  (18)  κ  διώξω 
οπίσω  αυτών  εν  ρομφαία  κ  εν  λιμω  κ  εν  θανατω  κ  δωσω  αυτούς  εις  σαλον 
πασαις  βασιλειαις  της  γης  εις  ορκον  κ  εις  αφανισμον  κ  εις  συρισμον  κ  εις 
όνειδος  εν  πασι  τοις  εθνεσιν  ου  διεσπειρα  αυτούς  εκει  (19)  ανθ  ων  οτι  ουκ 
ηκουσαν  των  λόγων  μου  φησι  κς  οτι  απέστειλα  προς  αυτούς  τους  δούλους  μου 
τους  προφητας  ορθρι'ζων  κ  αποστεΧΧων  κ  ουκ  ηκουσατε  φησι  ~κς  (20)  κ  νμεις ακούσατε  λογον  κυ  πασα  αποικία  ην  απέστειλα  εξ  ΙΧημ  εις  Βαβυλώνα 

21  Κύριος]  +  α'θ'  '*·  των  δυνάμεων  θς  Ιηλ  ̂ 1ηί>,  |  Αχιαβ]  +  α'θ'  νιον  Κουλιου 
(^ιη?  |  Σεδεκιαν]  +  θ'  *  νιον  ΧΙασσιου  τους  προφητεύοντας  υμι\  τω  ονόματι 
μου  επ  αδικώ  (,)'">>'  |  πατάξεις  Α  |  αυτού  Ν*  (-τους  Ν0·3  *?>) 
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XXXVI  22  (XXIX  22)  ΙΕΡΕΜΙΑΣ 

Β  ύμών.    22 και  λημ^ονται  απ    αυτών  καταραν  εν  πάση  τη  αποικία  22 
Ίουδα  εν  Βαβυλώνι  λέγοντες  ΐίοιησαι  ο~€  Κύριος  ως  Σεδεκίαν  Ιποί- 
ησεν  και  ώ?  Άχιάβ,  ους  άπετηγάνισεν  βασιλεύς  Βαβυλώνος  εν  πυρί, 

*3δι   ην  εποίησαν  άνομίαν  εν  Ισραήλ,  και  εμοιγώντο  τάς  γυναίκας  23 
τών  πολιτών  αυτών,  και  λόγοι/  έχρημάτισαν  εν  τώ  ονόματι  μου  6ν 
ου  συνέταξα  αύτοϊς,  και  εγώ  μάρτυς,  φησιν  Κύριος.  24 Και  24 
προς  Σαμαίαν  τον  Αίλαμείτην  ερεΐς  25  Ουκ  απέστειλα  σε  τώ  ονόματι  25 
μου.     και   προς  Σοφονίαν  υ'ιόν   Μαασαίου  τον  ιερέα  είπε  ζ6Κΰριος  26 
εδωκεν  σε  εις  ιερέα  άντι  Ίωδαε  του  ιερέως,  γενέσθαι  επιστάτην  εν 
τω  οϊκω  Κυρίου  παντϊ  άνθρώπω  προφητεύοντι  και  παντϊ  άνθρώπω 
μαινόμενα),  και  δώσεις  αυτόν  εις  το  άπόκλεισμα  και  εις  τον  κατα- 
ράκτην.    27  και  νυν  δια  τι  συνελοιδορησατε  Ίερεμίαν  τον  εξ  Άναθώθ  27 
τον  προφητεύσαντα  ύμϊν ;  28 ου  δια  τούτο  άπεστειλεν  προς  υμάς  εις  28 
Βαβυλώνα  λέγων  Μακράν  εστίν,  οικοδομήσατε  οικίας  και  κατοική- 

σατε, και  φυτεύσατε  κήπους  και  φάγεσθε  τον  καρπόν  αυτών;  29 και  29 
άνεγνω  Σοφονίας  το  βιβλίον  εις  τα  ωτα  Ιερεμίου.    30 και  εγενετο  30 
λόγος  Κυρίου  προς  Ίερεμίαν  λέγων  31>Απόστειλον  προς  την  άποι-  31 
κίαν  λίγων  Ούτως  είπεν  Κύριος  επ\  Σαμαίαν  τον  Αίλαμείτην  'Έπειδή 
επροφητευσεν  υμίν  Σαμαίας  και  εγώ  ουκ  άπεστεΐλα  αυτόν,  και  πε- 

ποιθεναι  εποίησεν  υμάς  επ*  άδίκοις,  32 δια  τούτο  ούτως  είπεν  Κύριος  32 
Ιδού  εγώ  επισκεψομαι  επ\   Σαμαίαν  και  επ\  το  γένος  αυτού,  και 
ουκ  εσται  αυτών  άνθρωπος  εν  μεσω  υμών  τού  ίδειν  τα  αγαθά  ά  εγώ 
ποιήσω  ύμϊν  ουκ  οψονται. 

ΝΑζ)  22  απ]  επ  Α<2  |  αποικία]  αποκρισει  Ν*  (αποικ.  Ν^3^))  |  Ιοδα  Κ*  (υ 
5ΐιρ6Γ50Γ  £<ε-3(?))  |  άπετηγάνισεν]  απεστησαν  εις  εν  &<*νί(1  {απετηγανεισεν  ί^·3^) 
23  Ισραήλ]  Ιλημ  &-ΆΤηε(}  \  εν  2°]  επι  (±  |  μου]  +  α'θ'  *·  αδικον  ̂ Π1^  |  και  εγω] 
καγω  Α  +  α'θ'  ■*·  ειμι  ο  γνωστής  και  24  Σαμεαν  Ν  |  Έλαμιτην  ΝΑ(^  | 
ερεις]  +  ■*·  λέγων  (25)  ταδε  λέγει  κς  των  δυνάμεων  ο  θς  ϊηλ  ανθ  ω\  οτι  συ 
απέστειλαν  εν  τω  ονόματι  μου  τα  βιβλία  προς  πάντα  τον  λαον  τον  εν  Ιλημ 
Ο^ε  25  Μαασαιον}.  Μνασαιου  Β3?ι>  Μασεου  Ν  Μασσαιου  Α  |  ιερεα]  +  θ' 
*·  και  προς  παντας  ιερείς  |  ειπε]  €Ϊπεν  ΒΧ  ο  κυρ.  οοηΐ  εΐ7τε«>  Α(^ 
26  οπι  6ΐ5  ι°  &*Α<3  |  επιτατην  (δπρεΓδΟΓ  σ  Κς·3ί?))  |  τω  οικω]  οπι  τω  (^* 
(δπρεΓδΟΓ  Ρ3)  |  το  αποκλεισμα]  οπι  το  (^*  (δπρεΓδΟΓ  (^3)  27  συ^βλοιδο- 
ρησατε]  ελοιδορησατε  ςΚ  ουκ  επετιμησατε  |  Ιερεμιαν  τον  εξ  Α.  τορ  προ- 

φητεΰσαντα] Ιερεμία  τω  εξ  Α.  τω  προφητενσαντι  28  ου]  οπι  Κ* 
(δΐιρεΓδΟΓ  Ν0·3^))  οτι  Α<3  |  υμας]  ημας  Ο3-  \  εις  Βαβυλώνα]  εν  Βαβυλωνι  | 
εστι  Α  |  αυτών  ΐί>ίδ  δΟΓ  Κ*  (ΐπιριοο  ι°  Ν?)  29  Σοφονιας]+  *  ο  ιέρεια  (^""ε  | 
βιβλιον]  +  πάντες  ·*·  τούτο  |  Ιερεμίου]  +  πάντες  ·*  του  προφήτου  ̂ Π1? 
31  την  αποικιαν]  ρΓ  α'0'  ·#  πασα\  (^"^  |  Σαμεαν  Κ:  ΐίεπι  32  |  Ελαμιττ/ϊ'  ΝΑ 
Αιλαμιτην  |  Σαμεα$  Χ  |  και  εγω]  καγω  Α  |  αδικώ  ΝΑ(^  32  άνθρω- 

πος]-^ α'θ'  *  καθήμενος  ̂ Iηε  |  του  ιδει^]  τω  ειδΊν  Ν*  του  ειδειν  Κε·3(?)  |  οι/όι/τοι] 
+  θ'  *  λεσει  κ$  οτι  εκκλισιν  ελαλησε  κατα  κϋ  0™% 
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ιερεμιας  (χχχ  14)  χχχνπ  14 

ι  τΌ  λόγοϊ  ό  γενόμενος  προς  Ίερεμίαν  πάρα  Κυρίου  ειπείν  Β 

2  2 Οντως  είπεν  Κύριος  ό  θεός  ΊσραήΧ  λέγων  Υράψον  πάντας  τους 
3  λόγους  ους  έχρημάτισα  προς  σε  έπι  βιβλίου.  3  οτι  ιδού  ήμέραι  έρ- 

χονται, φησ\ν  Κύριος,  καϊ  αποστρέψω  την  άποικίαν  λαού  μου  ΊσραηΧ 
και  Ιούδα,  είπεν  Κύριος,  και  αποστρέψω  αυτούς  εις  την  γην  ην  έδωκα 
τοις  πατράσιν  αυτών,  και  κυριεύσουσιν  αύτης. 

4  4  Και  ούτοι  οι  λόγοι  ους  έλαλησεν  Κύριος  έπι  Ίσραηλ  και  Ιούδα. 

5  5  Ούτως    είπεν    Κύριος    Φωνην   φόβου    άκούσεσθε·    φόβος,  και 

6  ουκ  εστίν  ειρήνη.  6 ερωτήσατε  και  'ίδετε  εί  ετεκεν  αρσεν ;  και  περϊ 
φόβου  εν  ω  καθέξουσιν  όσφύν  και  σωτηρίαν ;  διότι  εώρακα  πάντα 
ανθρωπον  και  αι  χειρός  αυτού  επ\  της  όσφύος  αυτού,  εστράφησαν 

η  πρόσωπα   εις  "ικτερον    έγενηθη.     7  οτι  μεγάλη  η   ημέρα   εκείνη  και 
8  ουκ  εστίν  τοιαύτη,  και  χρόνος  στενός  εστίν  τω  Ίακώ/3,  8και  από  τού- 

του σωθησεται.  εν  τη  ημέρα  εκείνη,  είπεν  Κύριος,  συντρίψω  τον 
ζυγόν  από  του  τράχηλου  αυτών  και  τους  δεσμούς  αυτών  διαρρήξω, 

9  και  ουκ  εργώνται  αύτο\  άΧΧοτρίοις,  9 και  εργώνται  τώ  κυρίω  θεώ  αν- 
ΐ2  τών,  και  τον  Ααυε\δ  βασιλέα  αυτών  αναστήσω  αύτοΐς.  12 Ούτως 
13  είπεν  Κύριος  Άνέστησα  σύντριμμα,  άλγηρά  η  πληγή  σου,  13ούκ  εστίν 

κρίνων   κρίσιν  σου,  εις  άλγηρόν  ίατρεύθης,  ώφεΧΊα  σοι  ουκ  εστίν. 

ΐ4  τ*  πάντες  οι  φίλοι  σου  έπελάθοντό  σου,  ού  μη  επερωτησουσιν  οτι 

πληγην  εχθρού   επαισά   σε,  παιδείαν  στερεάν,  επ\  πάσαν  άδικ'ιαν 

XXXVII  1  γεναμενος  Α  2  γραφον]  +  πάντες   *·  σεαυτω  |  ΝΑ^> 
εχρηματισα  (-σαν  ̂ *)]  ρ  Γ  εγω  Α  +  εγω  ί^1"2  3  αποστρψω  (ι°)  Κ*ν1(1  [ 
Κύριος  2°]  -{-παντοκράτωρ  ^Α  |  κυρίίυσωσιν  ̂ *  5  φόβου"]  +  αυτού  ̂   ) 
ακουσασθαι  Α  6  ετεκε      |  αρσεν]  σ'  άρσης  (£η£  |  καθεξουσιν]  κατα- 
ξουσϊ]  (θε  δυροΓδΟΓ  ̂ ς·3<?))  |  εορακα  0*νιά  |  οσφυος  αυτού]  +  πάντες  ·*·  ως 
γυναικός  τικτουσης  (^)ιηκ  7  χρόνος]  ρτ  ο       |  στενός]  στερος  Κ*νιά  ] 
εστίν  7°]  εστι  Β1ι£<  οιτι  Ρ  8  Κύριος]  -ί- πάντες   *  των  δυναμεώ\  ] 
τον  ξυγον]  οιτι  τον  ̂ Λ(^  |  τον  τράχηλου]  οιτι  του  ΝΑ(2  |  διαρηξω  Κ*  {διαρρ. 

|  αυτοί]  +  ετι  Βηΐ3ΚΑ(2  \  αλλοτριοις]  ρΓ  εν  Α  9  βασιλέα]  ρΓ 
τον  Α  |  αναστητω  Κ*  (-σω  ίν0·^)  |  αυτοις]  +  θ'  ■*·  (10)  συ  δε  μη  φόβου  παις 
μου  Ιακώβ  λέγει  ΊΓς  μη  δε  δειλιασης  1η\  οτι  ιδου  εγω  σωζω  σε  μακρόθεν  κ  το 
σπέρμα,  σου  απο  της  αιχμαλωσίας  αυτών  κ,  επιστρέφει  Ιακώβ  κ  ησυχάσει  κ 
(.υπαθησει  κ  ουκ  εσται  ο  εκφοβων  (11)  οτι  μετα  σου  ειμι  φησι  κς  του  σωζειν 
σε  οτι  ποιήσω  εις  λειφιν  εν  πασι  τοις  εθνεσιν  εις  ους  διεσκορπισα  εκει  κ 
παιδεύσω  σε  εις  κρίσιν  κ  αθοων  ουκ  αθοωσω  σε  (^)ηι£  12  ειπεν]  λέγει 
Α  |  ανεστησαν  Κ*  |  σύντριμμα]  +  σου  Α  13  ωφέλεια      |  ουκ  εστίν  σοι 
^Α(^)  14  επελαθέ\το  Κ  \  επερωτησουσιν  (-σι  Β*  -σιν  Βα1))]  +  '%·  τα  εις 
ειρηνην  σου  ̂ ,η^  |  παιδιαν      (πεδ.  Ν*)  Α 
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χχχνπ  ι6  (χχχ  ι6)  ιερεμιας 

Β  σον  (πλήθυναν  α'ι  άμαρτίαι  σον. 
βρωθήσονται,  και  πάντα  οι  εχθροί  σον  κρέας  αντών  πάν  εδονται- 
επ\  πλήθος  αδικιών  σον  επληθύνθησαν  αι  άμαρτίαι  σον,  εποίησαν 
ταίιτά  σοι·  και  έσονται  οι  διαφοροΰντες  σε  εις  διαφόρημα,  και  πάντας 

τονς  προνομεύοντάς  σε  δώσω  εΐί  προνομήν .     17  οτι  άνάξω  το  'ίαμά  17 
σον,  άπο  πληγής  όδννηράς  Ιατρεύσω  σε,  φησιν  Κύριος·  οτι  εσπαρ- 
μενη   εκλήθης·  θήρενμα   νμων  εστίν,  οτι   ζητών   ονκ   εστίν  αντήν. 
ιΒοντως  ειπεν  Κύριος  Ιδού  εγώ  αποστρέψω  την  άποικίαν  Ιακώβ,  ι8 
και  αιχμαλωσίαν  αύτοΰ  ελεήσω·  και  οίκοδομηθήσεται  πόλις  επ\  το 
ΰψος  αυτής,  και  ό  λαος  κατά  το  κρίμα  αύτοΰ  καθεδείται.     19 και  εξε-  19 
λεύσονται  άπ'  αντών  αδοντες,  φωνή  παιζόντων  και  πλεονάσω  αϊ- 

τούς,  και  ού  μή  ελαττωθώσιν.     20 και  είσελεύσονται  οί  νίο\  αντών  ?ο 
ωί  το  πρότερον,  και  τά  μαρτύρια  αντών  κατά  πρόσωπον  μον  όρ- 
θωθήσεται·  και  επισκέπτομαι  τους  θλίβοντας  αυτούς,  21  και  έσονται  ει 
ϊσχνρότεροι  αύτοΰ  €7τ'  αυτούς,  και  6  αργών   αντον  εξ  αύτοΰ  εζε- 
λενσεται·  και  συνάζω  αυτούς  και  άποστρεψουσιν  προς  με,  οτι  τις 
εστίν  ούτος  ος  εδωκεν  την   καρδίαν   αύτοΰ   άποστρεψαι   προς  με, 

φησ\ν  Κύριος;  23  οτι  οργή  Κυρίου  εξήλθεν   θυμώδης,  εξήλθεν   οργή  23 
στρεφόμενη,    επ'   ασεβείς  ήξει.    24ού  μή   άποστραφγι  οργή   θνμον  24 
Κυρίου   εως  ποιήση,   και  εως  καταστήση   εγχείρημα  καρδίας  αύτοΰ· 
έπ'  εσχάτων  τών  ήμερών  γνώσεσθε  αυτά. 

τΈν  τω  χρόνω  εκείνω,  ειπεν  Κύριος,  εσομαι  είς  θεον  τω  γίνει  ι 

ί*Α(2  14  επληθυναν]  επληθύνθησαν  ̂   |  αμαρτιαι  σου]  +  α'θ'  *  (15)  τι  βοας  εττι  το 
συντριμμα  σου  βιαιον  το  άλγος  σον  δια  πλήθος  ανομίας  σον  ισχνσα\  αι  αμαρ- 

τιαι σου  0™8  16  εσθοντες  σε]  εχθροί  σου  Κ  \  αδικιών  {-κειων  Β)] 
δίκαιων  &  αδικίας  Α  |  διαφορουντες]  βια  φοβονντες  (διαφορ.  Κ0·3^)  |  βια 
φορημα  Κ*  (διαφ.  |  παντας  τους  προνομευοντας  (-τες  Β)]  πάντες  οι 
προνομευοντες  £\  |  δωσω]  δοθησονται  ̂   17  ιαμα]  ιματιον  Α  |  εσπραρ- 
μενη  ̂ *  |  εκλήθης]  +  πάντες  ·*  Σιων  ̂ Iη2  |  αυτήν]  αυτη  Κνι(1  18  απο- 

στρέψω] αποστρέφω  Κ  (αποτρ.  |  την  αποικιαν]  οπ\  την  Ν  τ.  αιχμα- 
λωσία^ Α  +  α'θ'      σκηνωμάτων  (^)ιη2  |  αιχμαλωσίαν]  την  αποικιαν  Α  την  αιχμ. 

|  το  υφός]  τείχος  Α  \  λαος]  ναος  19  αδοντες]  εδοντες  ϋ*νιά  (αδ. 
^ε·»(?))  |  φωνη  {-νην  ί\*)]  ρΓ  και  ΚΑ(^)  |  ελαττωθώσιν]  ελαττονωθωσιν  ϋ  +  θ' 

κ  Χεω  αυτούς  κ  ον  μη  σμικρν\θωσιν  20  αυτών  Ι°]  αυτού  Α(^)  |  το 
προτερον]  οτη  το  Α*  (δυρεΓδΟΓ  Α&?)  |  αντων  2°]  + ω*  το  απ  αρχής  Α  [  επι- 
σκεψομαι]  +  *·  επι  παντας  0™%  21  αντου  ι°]  αυτών  Α^  |  αποστρεψονσιν 
(-σι  Α)]  επιστρεφουσιν  (^)  |  αττοστοει^αι]  επιστρεψαι  Α(^  |  προς  με  (2°)]  +  σ'#' 
*·  φησιν  κ~ς  (22)  κ  εσεσθε  μοι  εις  λαον  κ  εγω  εσομαι  υμιν  εις  θν  ̂ Π1?  |  φησιν] 
λέγει  23  εξηλθεν  2°]  επηλθεν  Κ  \  επ]  επι  ̂         24  προιηση  Ν*  (ποιησ. 
Κ?)  |  οιη  και  εως  καταστηση  Κ*  (ΙιαΒ  ̂ ·3<?'  5υΡ)  |  ενχειρημα  ΝΑ  |  έσχατων] 
εσχατω  Ννίά  έσχατου  Α(^  \  γνωσεσθε]  επιγνωσεσθε  Ν  XXXVIII  1  χρονω] 
καιρώ  ̂   |  εσομαι]  ρΓ  και  Α 
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ιερεμιας        (χχχι  ι  2)  χχχνιιι  ΐ2 

2  Ισραήλ,  και  αυτοί  έσονται  μοι  είς  λαόν.     2 όντως  είπεν  Κύριος  Έυρον  Β 
θερμον  £ν  ερήμω  μετά  όλωλότων  (ν  μαχαίρα·  βαδίσατε  και  μή  όλέσητε 

3  τον  Ισραήλ.     3Κύριος   πόρρωθεν   ωφθη   αύτώ'    Αγάπησιν  αϊώνιον 
4  ήγάπησά  σε,  δια  τοΐιτο  εΐλκυσά  σε  είς  οικτείρημα.  4  οτι  οικοδομήσω 

σε,  και  οίκοδομηθήση  παρθένος  Ισραήλ-  επιλήμψει  τύμπανόν  σον  και 
5  εζελεύστ]  μετά  συναγωγής  παιζόντων.     5  οτι  εφυτεύσατε  αμπελώνας 
6  εν  ορεσιν  Σαμάρειας,  φυτεύσατε  και  αίνέσατε,  6  οτι  εστίν  ήμερα 
κλήσεως  άπολογουμενων  εν  ορεσιν  'Έφράιμ  *  Ανάστητε  και  άνάβητε 

7  εις  Σειών  προς  Κύριον  τον  θεον  ήμών.  7 οτι  όντως  είπεν  Κύριος  τω 
Ιακώβ  Ένφράνθητε  και  χρεμετίσατε  επϊ  κεφαλήν  εθνών,  άκονστά 

ποιήσατε  και  αχνίσατε·  ε'ίπχιτε  "Έ,σωσεν  Κνριος  τον  λαον  αυτού,  τ6 
δ  κατάλοιπον  τον   ̂ Ισραήλ.     8ίδού   εγώ   αγω   αυτούς   άπο  βορρά,  και 
συνάξω  αυτούς  α7τ'  εσχάτου  της  γης  εν  εορττ}  φάσεκ·  και  τεκνοποιήστ/ 

9  οχλον  πολύν,  και  άποστρεψονσιν  ώδε.     9 εν  κλαυθμώ  εξήλθον,  και 
εν  παρακλησει  άνάζω  αυτούς,  αύλίζων  επ\  διώρυγας  υδάτων  εν  όδώ 
ορθΐ},  και  ου  μή  πλανηθώσιν  εν  αύτη·  οτι  εγενόμην  τω  Ισραήλ  εις 

ίο  πάτερα,  και  'Έφράιμ  πρωτότοκος  μού  εστίν.  10*  Ακούσατε  λόγονς 
Κνριον,  εθνη,  και  αναγγείλατε  είς  νήσονς  τάς  μακρότερον  είπατε  Ό 
λικμήσας  τον  Ισραήλ  συνάξει  αυτόν,  και  φυλάξει  αυτόν  ώς  ό 

ιι  βάσκων  ποίμνιον  αντον.  τΙ6τι  ελντρώσατο  Κύριος  τον  Ίακώ/3, 
ΐ2  εξείλατο  αντον  εκ  χειρός  στερεωτερων  αντον.  12 και  ηξονσιν  και 

ευφρανθήσονται  εν  τώ  ορει  Σειών,  και  ήξουσιν  έπ'  αγαθά  Κνριον,  επι 
γήν  σίτον  και  οίνου  και  καρπών  και  κτηνών  και  προβάτων  και  εσται 
ή  ψνχή  αυτών   ώσπερ   ξύλον   ενκαρπον,   και   ου   πεινάσουσιν  ετι. 

1  οπί  αυτοί  Α  2  μαχαιρη  Α  3  πορωθεν  Ν*  (πορρ.  Κ?)  |  ωφθη]  ΝΑ<^> 
οφθησεται  ̂ ^Α^  |  αγαπησιν]  αγαπην  ζ)  |  αιωνιαν  Α  |  οικτειρμα  Κ*  (-ρήμα 
4  οτι]  ετι  ΝΑξ>  |  Ισραήλ]  Ιλημ  ̂ Iη&  |  επιλημψει  {-ψη  Ν)]  ετι  λημψη  Α  ζ)  | 
εξελενση]  ΐηεβρ  εξο  Ν*  5  οτι]  οτι  ετι       (ίηιρΓοβ  οτι  Κ?)  ετι  Α^  |  εφν- 

τενσατε] φντενσατε  Ν?Α  φντενσετε  |  ορεσι  Β^  |  φντενσατε]  ρ  γ  φυτεν- 
σαντες  ̂ «^(,)1  ρΓ  φυσαντες  Α(^*  6  απολογονμενον  ί\  |  Έφρεμ  Κ  | 
Σιων  Β^^Α^  |  προ%  Κνριον  τον  θεον]  προς  κν  θν  εν  ορεσϊ\  κν  θν  Α 
7  χρεμετίσατε]  χρηματίσατε  <^)  |  κεφαλής  Α  |  ακουστά]  ακούσατε  και  Κ  |  αυτού 
το]  τούτοι  ί<*  (αυτού  το  ΚΟΕ  νβίβηΐεα^  |  τ0  καταλοιπ-ον]  τον  καταλ.  Η*  \  τον 
Ισραήλ]  ογπ  του  8  απ]  επ  Α  |  τεκνοποιησι       (-σει  ̂ ?)  |  πολύν]  +  εν 
αντοις  τνφλος  κ  χωλός  εγκνος  κ  τικτονσα  ομοθνμαδον  εκκλησία  μεγάλη  (^"8  | 
αποστρεψωσιν  Κ  9  κλαυθμων  Κ*  |  παράκληση  Κ*νΙ£ΐ  |  ανα£ω]  α£ω  |  διορν- 
γας  Αζ)*  "(διωο.  |  υδάτων]  ν  5ΐιρ  Γθ5  ΒΛ?  |  ορ^]  η  5ΐιρ  Γ&8  Α»  (ορ^ω 
Α*νϊά)  |  €στίν]  €γ€ρηθη  Κ  10  λογον  \  οιη  και  ι°  ̂ *  («υρεΓδΟΓ  Κε·»(?))  | 
μακρότερον]  μακράν  Α  ζ)  |  οπί  και  φνλαξει  αντον  ως  ̂ *  (Η&ΰ  κ.  φνλαξι  αντ.  ως 
Κο.3(?)πιείηί)  |  ποινών]  ρΓ  το  £<Α<5  11  εξειλατο  (-λετο  <3;1)]  ρΓ  και  ̂   | 
στερωτερον  ϊ\*  (στερεωτ.  12  ευφρανθήσονται]  +  πάντες  κ  αγαλλιασό\ται 
0™Ζ  |  Σιων  Βι)^^Α^  |  η  ψνχη  αυτών]  τη  ψυχή  αντον  &  \  εγκαρπον 
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χχχνπι  13  (χχχι  13) ιερεμιας 

Β  ι^τότε  χαρήσονται  παρθένοι  εν  συναγωγή·  νεανίσκων,  και  πρεσβύται  13 
χαρήσονται,  κα\  στρίψω  το  πένθος  αυτών  εις  χαρμονήν,  καϊ  ποιήσω 

αυτούς   εύφραινομένους.     14 μεγαΧυνώ   κα\  μεθύσω  την  ψυχήν  των  14 
ιερέων  υιών   Αευεί,    και   ό  Χαός  μου  τών    αγαθών   μου  εμπΧησθή- 

σεται.  15 Ούτως  ειπεν  Κύριος  Φωνή  εν  'Ραμά  ήκούσθη  θρήνου  15 
και   κΧαυθμοϋ   και   όδυρμού·  'ΡαχήΧ  άποκΧαιομένη  ουκ  ήθεΧεν  παύ- 
σασθαι  επί  τοίς  υίοις  αυτής,  οτι  ουκ  είσίν.    ι6οϋτως  ειπεν  Κύριος  ι6 
ΑιαΧιπέτω   ή    φωνή    σον    άπο    κλαυθμού,   κα\    οι    οφθαλμοί  σου 
άπο   δακρύων    σου,   οτι    εστίν   μισθός  τοϊς  σοις  εργοις,   και  επι- 

στρέψουσιν  εκ  γης  εχθρών,  17 μόνιμον  τοίί  σοΐς  τέκνοις.     ι8άκοήν  ̂  
ή'κουσα  *Έφράιμ  όδυρομένου    Έ,παίδευσάς  με  και  έπαιδεύθην  εγώ 
ώσπερ  μόσχος  ουκ  έδιδάχθην  έπίστρεψόν  με  και  επιστρέψω,  οτι  συ 

Κύριος  ό  θεός  μου.    19οτι  ύστερον  αιχμαλωσίας  μου  μετενόησα,  καϊ  19 
ύστερον  του  γνώναι  με  εστέναξα  εφ*  ημέρας  αισχύνης,  καϊ  υπέδειξα 
σοι  οτι  ελαβον  όνειδισμον  εκ  νεότητός  μου.    20υΊ6ς  αγαπητός  Έφράιμ  ίο 
εμοι,   παιδίον   έντρνφών,  οτι  άνθ'  ων  οι  Χόγοι  μου  εν  αύτώ,  μνεία 
μνησθήσομαι  αυτού·  δια.  τούτο  έσπευσα  έπ   αύτώ,  έΧεών  έΧεήσω  αυ- 

τόν, φησϊν  Κύριος.  21Στήσον  σεαυτήν,  Έ,ειών,  ποίησον  τιμωρίαν,  ι\ 
δος   καρδ'ιαν   σου   είς  τους  ωμονς*  όδόν  ή  επορεύθης  άποστράφητι, 
παρθένος    Ισραήλ,   άποστράφητι    εις    τάς    πόΧεις    σου  πενθούσα. 

22  εως  πότε  αποστρέψεις,  θυγάτηρ  ήτιμωμένη ;    οτι  εκτισεν  Κύριος  22 
σωτηρίαν  ε\ς  καταφύτευσιν  καινήν,  εν  σωτηρία.  περιεΧεύσονται  αν- 

ς>       13  στρέψω]  επιστρέψω  Κ*  (ίηιρΓοΒ  ετι  Κ?)  [  χαρμονήν]  ενφροσυνην  Α 
χαρμοσυνην      |  ενφραινομενους]  +  αθ'  *·  απο  της  λύπης  αυτών  14  οηι ιερέων  Κ  \  Αενει  (Αενι  ΑΟ)]  +  των  ιερεώ\  &\  |  εμττλησθησονται  Κ  15  Ραμα] 
τη  υψηλή  (Ραμα  ̂ ί0·311^)  Α  |  θρήνος  και  κλαυθμος  και  οδνρμος  ̂   |  απο- 
κλαιομενης  &  (-κλεομ>  Α(^  +  επι  των  υιων  αντης  και  Α^  |  ουκ  ΐ°]  ρΓ  και 
^  Α<3  |  ηθελίν]  ηθ  Γ680Γ  Α1  |  παυσασθαι]  παρακλτηθηναι  Βε1)  "^Α  (  οηι  επι  τοις 
νιοις  αυτής  Α(^)  16  διαλειπετω  Α(£  |  η  φωνή]  ϊηοερ  ο  Κ*  |  οηι  σον  3°  Α(^)  | 
εστίν  Κ Α(^)  |  εργοις]  +  πάντες  ·*■  φησι  κς  ̂ Iη&  |  οηι  έχθρων  ̂ *  (ηα!>  δυσ  Φ 
(^δ)         17  μονιμον]  ρ  γ  πάντες  '*·  κ  εσται  ελπις  τη  έσχατη  σου  φησι  κς  (^δ 
18  ακοην]  ακονων  |  Έφρεμ  &  |  επαιδευσας]  +  συ  |  μοσχον  ΐηοερ  Κ*  (μό- 

σχος Κ?)  |  συ]  εγω  Κ*  (συ  δηρίΓδΟΓ  ̂ ε·3(?))  |  μου]  σου  Ο,1  (μ  δηρεπϊΟΓ  ί*0·3) 
19  με  εστεναζα]  μετεστεναξα  Κ*  (ΐηιρΓοΙ}  τ  Κ?)  |  ημέρας]  ήμερες  Κ*  -ραις 
#ε·ϊ>(ΐ)  |  σοι]  σε  ̂ α·3  20  αγαπητός]  +  εμοι  \  Έίφρεμ  &  \  οηι  εμοι  ̂   | 
παίδων]  ρν  *  ει  ̂ Iηε  |  έντρνφών]  ίηοβρ  εντρυφη  Χ*  |  μνεία]  μνιαν  ̂ *  (μνια 
Νο.»(ί))  [  αυτού]  +  σ  *  παλι\  ̂ π1ε  |  ελβω^]  ελεον  ίν*  21  Σιων  ̂ ^Α^  | 
ποιησον]  εμποιησον  +  α'  '%·  σεαυτη  (^)Π1£  |  ωμους]+  σου  ̂ ε·3  Α  61  (δα!)  (ν11^  | 
η]  ην  ̂ ^Α^  |  επορευθης]  πεπορευσαι  |  αττοστραφηθι  1)ϊ.«  Β3Ϊ>  |  άποστρά- 

φητι ι°]  επιστραφηθι  ̂ *  |  οηι  παρθένος  Ισρ.  άποστράφητι  Κ*  (ΗαΙ>  Κ0·3  ""ε)  | 
παρθένος]  +  θυγατηρ  Α  |  Ισραήλ]  Ιερουσαλήμ  Α  |  πολις  (-λεις  (V) 
22  αποστρφις  ̂ *  (αποστρέψεις  Κ?)  |  εν]  εις  ̂   |  σωτήρια]  ρΓ  η  Α(^  σωτηριαν  ϋ 
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ιερεμιας         (χχχι  34)  χχχνιιι  34 

23  θρωποι.     236τι  όντως   είπεν   Κύριος    Ετι  έρούσιν   τον  Χόγον   τον-  Β 
τον    εν    γη    Ιούδα    και    εν   πόΧεσιν   αυτόν,   όταν   αποστρέψω  την 
αίχμαΧωσίαν  αύτον  ΈύΧογημένος  Κύριος  επι  δίκαιον  ορος  το  άγιον 

24  αύτού'  24  και  ένοικονντες  εν  ταις  πόΧεσιν  Ιούδα  και  εν  πάση  τη  γτ\ 
25  αυτοΰ  άμα  γεωργώ,  κα\  άρθησεται  εν  ποιμνίω.    2ζ6τι  (μέθυσα  πάσαν 
26  ψυχην  διψώσαν,  κα\  πάσαν  ψνχην  πεινώσαν  ένέπΧησα.     26 δια  τούτο 
27  έξηγέρθην  καϊ  ϊδον,  κα\  6  ύπνος  μου  ηδύς  μοι  έγενηθη.  27 δια  τοντο 

Ιδού  ημέραι  έρχονται,  φησ\ν  Κύριος,  και  σπερώ  τον   ΙσραηΧ  και  τον 

28  Ίουδά,  σπέρμα  ανθρώπου  και  σπέρμα  κτήνους.  28 και  εσται^  ώσπερ 
έγρηγόρουν  επ'  αυτούς    καθαιρεϊν   και    κακούν,   ούτως  γρηγορήσω 

29  επ'  αυτούς  τον  οϊκοδομεΐν  και  καταφντεύειν,  φησίν  Κνριος,  29 εν  ταΐς 
ημέραις  έκείναις  ού  μη  ε'ίπωσιν  Οι  πατέρες  εφαγον  ομφακα,  και  οι 

3ο  οδόντες  τών   τέκνων  τιμωδίασαν'    30 αλλ    η   έκαστος    εν  ττ(  εαυτού 
αμαρτία  άποθανεΊται,  και  του  φαγόντος  τον  ομφακα  αίμωδιάσουσιν 

3ΐ  οί  οδόντες  αυτού.  31Ίδοι>  ημέραι  έρχονται,  φησϊν  Κύριος,  και 
32  διαθησομαι  τω  οίκω  ΊσραηΧ  και  τω  οίκω  Ιούδα  διαθηκην  καινην,  32ον 

κατα  την  διαθηκην  ην  διεθέμην  τοϊς  πατράσιν  αύτών,  εν  ημέρα  έπιΧα- 
βομένου  μου  της  χειρός  αύτών  έξαγαγεϊν  αύτούς  έκ  γης  Αιγύπτου,  οτι 
αύτοϊ  ούκ  ένέμειναν   εν   τη   διαθήκη  μου,  και   εγώ  ημέΧησα  αύτών, 

33  φησϊν  Κύριος.  336τι  αύτη  η  διαθήκη  μου  ην  διαθησομαι,  τω  οίκω 
ΊσραήΧ  Μετά  τάς  ημέρας  εκείνας,  φησϊν  Κύριος,  διδούς  δώσω  νόμους 
μου  εις  την  διάνοιαν  αύτών,  και  επϊ  καρδίας  αύτών  γράψω  αυτούς,  και 

34  εσομαι  αντοίς  εϊς  θεον  και  αύτοϊ  έσονται  μοι  εις  Χαόν.  34καί  ον 
διδάξονσιν  έκαστος  τον  ποΧίτην  αύτού  και  έκαστος  τον  άδεΧφον  αντον 

23  οιώ  οτι  ΝΑ(^  |  Κνριος]  +  '*  των  δνναμεώΐ  θ'ς  ίηλ  ξ)"^  |  Ιουδεα  Κ*  |  ΚΑζ) 
αιχμαλωσ ιαν]  αποικιαν  24  ενοικονντες]  γτ  οι  ̂ ^^·αΑ^  |  ταις  πολεσιν  Ιούδα] 
7τολ.  Ιοι»δα  Α  τη  Ιουδαία  ̂ ^^  |  παση  τη  γη]  πάση  πολει  Ο,  (-λή  ̂   πασαις 
ταυ  πολεσιν  Α  |  ποιμνιω]  ϊηοερ  ποίμνια  Ν*  26  ιδον]  ειδον  |  μου]  μοι  Β  | 
ίγενηθη]  εγενετο  Α  27  οιώ  δια  τοντο  ̂ ^■3^  |  φησιν]  λέγει  (,)*  (φ.  (,)ιη£)  ] 
σπερω]  σπιρω  £\  |  Ισραήλ]  ρΓ  ασ'  %■  οίκον  (,)ιηδ  |  Ιουδαία  ΒΛ^Α(^)  ρΓ  *■  οίκον  (2ιη£ 
28  €7γ]  ίηοερ  α  ̂ *  |  καϋαιρειν]  ρτ  '*·  εκτειλλειν  κ  κατασπαν  κ  (21Τ1£+'Χ'  κ 
α7τολλι>6ΐ|  ̂ Π1&  |  γρηγορήσω]  εγρηγορησω  Κ*  (ϊΐΏρΐΌΰ  ε  &?)  29  ομφα- 
κακα  ̂ *  |  ημωδιασαν]  εμμωνδιασαν  Κ*  (ωμωδ.  Χε-3)  εμωδιασαν  Α  αιμωδ. 
30  οιώ  εν  ̂   |  εαυτού  αμαρτία]  αμ.  αυτού  Α  \  αποθανειται]  +  α'θ'  *·  πας  ο  ανος 
(,)ιη£  |  εμ-χδιασουσιν  ωμωδ.  Ο.0·*  αιμδ.  0*  (δαρεΓδΟΓ  ω  ̂ α)  31  φησιν] 
λέγει  Ν  (-γι  Ν*)  Α^  32  διαθην  Ν*  (-θηκην  Ν^))  |  διεθεμην]  εποιησα  0* 
(διεθ.  Ο11^)  |  αντων  ι°]  νμων  Κ  \  και  εγω]  καγω  Α  33  οιώ  μου  ι°  ΚΑ(2  |  οιώ 
δωσω  Α(,)  |  νομον  ̂ *  (νομούς  Κ€·3ί)  |  διανοιαν]  καρδιαν  Κ*  (διαί'οιαί'  ̂ ε·&(?))  | 
επι  καρδίας  (-αν  Κ)  αυτών  γράψω  αυτούς]  επιγράφω  αυτούς  επι  τας  καρδίας 
αυτών  Α  επι  καρδίας  (θ'  ■*·  του  στήθους  (,)'"«)  αυτωί>  επιγράφω  αυτούς  (,)  |  και 
2°]  ρΓ  και  οψομαι  (-με  αυτούς  Κ*Α  |  μοι]  μου  Κ*  34  ον  διδαξονσιν]  ου 
μη  διδαξωσιν  ϋ.Α(1  |  πολιτην]  αδελφον  Α  πλησίον      \  αδελφον]  πλησίον  Α 
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χχχνπι  35  (χχχι  37)  ιερεμιας 

Β  λέγων  Τνώθι  τον  κυριον  ότι  πάντες  είδήσουσίν  με  από  μικρού  αυτών 

εως  μεγάλου  αυτών,  ότι   ιλεω$·  εσομαι  ταϊς  άδικίαις  αυτών  και  τών 
αμαρτιών  αυτών  ού  μη  μνησθώ  ετι.     35  εάν  ύ^ωθή  6  ουρανός  εις  35  (37) 
τό  μετέωρον,  φησιν  Κύριος,  και  εάν  ταπεινωθή  τό  έδαφος  της  γης 

κάτω,  και  ε'γώ  ουκ  άποδοκιμώ  τό  γένος  Ισραήλ,  φησιν  Κύριος, 
περί  πάντων  ών  εποίησαν.     36ουτως  είπεν  Κύριος,  ό  δούς  τον  36  (35) 
ηλιον  εις  φώς  της  ημέρας,  σελήνην   και  αστέρας  είς  φώς  της 
νυκτός,   καϊ  κραυγήν    εν    θαλάσση,   και  εβόμβησεν   τα  κύματα 

αυτής,   Κύριος  Ώαντοκράτωρ   όνομα  αύτώ  37>Εάι/    παύσωνται  οι  37  (36) 
νόμοι  ούτοι   από   προσώπου  μου,  φησιν   Κύριος,  και  τό  γένος 
Ισραήλ  παύσεται  γενέσθαι  έθνος  κατά  πρόσωπον  μου  πάσας  τάς 

ημέρας.    38 ιδού  ήμεραι  έρχονται,  φησ\ν  Κύριος,  κα\  οίκοδομηθήσεται  β 
πόλις  τώ  κυρίω  από  πύργου  Άναμεήλ  εως  πύλης  τής  γωνίας,  39κα\  39 
εξελεύσεται  ή  διαμετρησις  αυτής  απέναντι  αυτών  εως  βουνών  Ταρήβ,  καϊ 

περικυκλωθήσεται  κύκλω  εξ  εκλεκτών  λίθων,  40 και  πάντες  άσαρημώθ  40 
εως  νάχαλ  Κέδρων,  εως  γωνίας  πύλης  Ίππων  ανατολής,  άγιασμα  τώ 
κυρίω,  και  ούκετι  ού  μη  εκλίπη  και  ού  μή  καθαιρεθή  εως  του  αιώνος. 

ΣΌ  λόγος  ό  γενόμενος  παρά  Κυρίου  πρός'Ιερεμίαν  εν  τω*  ένιαυτφ  τω  δεκάτω  ι  ?^Γ^.γ βασιλεΐ  Σεδεκία,  ούτος  ένιαυτός  όκτωκαιδέκατος  τφ  βασιλεΐ  Ναβουχο-  ̂  
δονοσόρ  βασιλεΐ  Βαβυλώνος. 

2 Και  δύναμις  βασιλέως  Βαβυλώνος  εχαράκωσεν  επϊ  Ιερουσαλήμ,  2 
και  Ιερεμίας  εφυλάσσετο  εν  αύλτ}  τής  φυλακής  η  εστίν  εν  οίκω  βασι- 

ΚΑ<3       34  ειδησουσιν]  οιδησονσιν  Β  ιδ.  Α  |  οπι  αυτών  ι°  Α  |  βω?]  ρΓ  και  Κ  |  αυτών 
2°]  +  7'      Φην1      Ω"12  I  έσονται  ̂ *ν^<1  (εσομαι  0*)  35  το  μετέωροι* 
(το  μετερον  Α)]  οπι  το  |  και  εγω]  καγω  &  |  οπι  φησιν  Κυρίου  (ι0)  |  ων] 
των  0*  |  εποίησαν  (ε  δΐιρ  Γ3.δ  Β?)]+μοι  Α  36  οπι  της  ημέρας... εις  φως  Χ* 
(ηαο  ̂ .^(?)ιη§5υρ)  |  αστερα5]  τα  άστρα  Α  άστρα  <3  |  κραυην  Κ*  |  εν  δαρ  ταδ 
Β?  |  θαλασσή]  ρΓ  τη  Α  |  εβοββησεν  Χ  |  Κύριος  2°]  κν  Χ*  37  φησιν]  λέγει 

|  παυσηται  Α  |  γενέσθαι]  ρΓ  του  Χ0·3  |  ημέρας]  +  φησιν  κς  Α  38  οί- 
κοδομηθήσεται Β&\ε·3<?)  (^]  οικοδομησεται  (-τε)  Α  |  κυριω]  ΐηθ€ρ  λαω  Ν* 

(κω  ̂ε·3(?>)  |  πύλης]  ρΓ  της  Α  \  γνιας  Α*  {γων.  Α1)  39  βξελευσεται]  +  * 
ετι  ελπις  (^"^  |  περικυκλωσεται  ς\*  (-κλωθησεται  ̂ ε·3<?))  |  λίθων]  κύκλω  Α  +  θ' 
·*-  την  κοιλάδα  τω  φαγαλσειμ  κ  την  σποδειαν  (^)ΙΤ1£  40  πάντες]  πασαν 

|  ασαρημωθ]  σαρημωθ  Χ*  ασσαρημωθ  Κ0·3*^)  |  ναχαλ]  ρΓ  χείμαρρου 
Α<3  |  οηι  πύλης  0*  (ηαβ  ί^)11^)  |  τω  κυριω]  οπι  τω  Κ  |  οπι  ου  ι°  |  εκλειπη 
Χς·3Α  εκτιλη  XXXIX  1  γεναμενος  Α*  (α  ροδίεα  ΐπψΓΟΟ)  |  οηι 
7ταρα  Κυρίου  (η&ο  (^ε)  |  ενιαυτω  δΐιρ  Γαδ  Β3ΐ>  |  τω  δεκατω]  οιπ  τω  Β* 
τω  δωδεκατω  Β3Ϊ)  |  βασιλεΐ  ι°]  ρΓ  τω  ΧΑ  οπι  βασιλεΐ  (±  |  Σεδβκια]  +  βασι- 

λεΐ Ιούδα  Α(^  |  ενιαυτος]  ρι-  ο  Α  |  οιπ  τω  βασιλεΐ  |  οτη  βασιλεΐ  3°  Α 
2 — 4  οιπ  και  δυναμις.,.εις  χείρας  βασιλέως  Βαβυλωνος  Κ*  (ηαο  Κ<=.3 
2  και  ι°]  +  τοτε  ̂ η1^  |  επι]  εν  Α  \  Ιερεμίας  (Ιηρ.  Ν°·3)]  +  πάντες  ο  προφή- 

της <2ηι&  |  αυλη]  ρΓ  τη  Νε·3Αζ)  |  βασιλέως  2°]ρν  του  Ν^Αί^  +  *' Ιοι/δα  ̂ «"β 



ιερεμιας (XXXII  12)  XXXIX  12 

3  λε'ωί,  3έν  τ)  κατέκλεισεν  αντον  6  βασϊλενς  Σεδεκίας  λέγων   Δια  τί  Κ 
σν   προφητεύεις  λέγων   Οντως  είπεν   Κύριος  Ιδού  έγω  δίδωμι  την 
πόλιν   ταύτην  εν  χερσ\ν  βασιλέως  Βαβνλώνος  και  λήμψεται  αυτήν, 

4  4  και  Σεδεκίας  ου  μη  σωθή  εκ  χειρός  τών  Χαλδαίων,  ότι  παραδόσει 
παραδοθήσεται  εις  χείρας  βασιλέως  Βαβνλώνος,  και  λαλήσει  στόμα 
αντον   προς   στόμα  αντον,  και  οι  οφθαλμοί  αντον  τούς  οφθαλμούς 

5  αντον  οψονται,  5 και  είσελενσεται  Σεδεκι'αί  εις  Βαβνλώνα  και  ε'κεΐ καθιείται. 

6  6ΚαΙ  λόγος  Κυρίου  έγενηθη  πρός  Ίερεμίαν  λέγων 

7  7 Ιδού  Άναμεήλ  νιος  Σαλώμ  αδελφοί)  πατρός  σον  έρχεται  προς  σε 
λέγων  Κτήσαι  σεαντω  τον  άγρόν  μου  τον  εν  Αναθωθ,  ότι  σοι  κρίσις 

8  παραλαβεΐν  εις  κτήσιν.  8  και  ήλθεν  προς  με  Άναμεήλ  νιος  Σαμωλ 
αδελφοί  πατρός  μον  εις  την  ανλήν  της  φνλακής  και  είπε  Κτήσαι  τον 
άγρόν  μον  τον  εν  γη  ΒενιαμεΙν  τον  εν  Άναθώθ,  οτι  σο\  κρίμα 
κτήσασθαι  αντον  και  σν  πρεσβντερος.     και  εγνων  οτι  λόγος  Κνρίον 

9  εστίν,  9  και  έκτησάμην  τον  άγρόν  Άναμεήλ  νίον  άδελφον  πατρός  μον, 
ίο  και  έστησα  αντώ  επτά  σίκλονς  και  δέκα  άργνρίον,  10  και  έγραψα  εις 

βιβλίον  και  έσφραγισάμην,  και  διεμαρτνράμην  μάρτνρας,  και  έστησα 

ιι  τό  άργνρίον  εν  ζνγω.  11  και  ελαβον  τό  βιβλίον  της  κτήσεως  το 
12  έσφραγισμένον  12 και  έδωκα  αυτό  τω  Βαρονχ  νιω  Νηρίον  νίω  Μαασαίου 

3  Σεδεκιας]  +  *  Ιούδα  (2ιη£  |  προφητεύει  Β*<3  |  οηΐ  εγω  Α  \  χερσιν]  ΝΑ(} 
χειρι  4  Σεδεκιας]  +  '^'  βασιλεύς   Ιούδα    (^"^  |  των  Χαλδαίων] 
βασιλέως  Χαλδ.  Α  |  παραδοθησονται  Α  \  τους  οφθαλμούς]  προς  οφθ.  & 
δ  εισελενσεται  Σ.  εις  Βαβυλώνα]  εισελ.  εις  Βαβ.  Σ.  Α  εις  Βαβ.  εισελ.  Σ. 

|  καθιείται  (-θιεται  Β)]  αποθανειται  Α  +  θ'  '*·  εως  ου  επισκεψομαι  αυτόν 
φησι  Ές  οτι  πολεμίΐ  τους  Χαλδαιους  οις  ου  μη  κατευθυνητε  (^,η£  6  και... 
Ιερεμία^]  πάντες  ·*·  ειπεν  Ιερεμίας  (^)Π1£  |  λόγος  Κυρίου  εγενηθη]  εγενετο  λόγος 
κϋ  Α<2  |  ττρο5]  +  αε  (2ηι£  7  Αναμεήλ]  αάηοΐ  χάρις  θϋ  ̂ Π1ε  |  Σαλωμ] 
Σαλμων  ς\*  αάηοί  ειρήνη  ̂ Π1&  |  λεγων]  + σοι  Α  \  κτησαι]  κτησον  Β3νίά  | 
Ανα'ναθωθ  Α*  |  σοι]  συ  0*  (σοι  (^)3)  |  κρισις]  κρίμα  ΧΑΓ^  +  πάντες  ·*·  της 
αγχιστείας  ς)"1*  8  ττροϊ]  ΐηοερ  θ  Ν*  \  Σαμωλ]  Σαλωμ  Β1^·3^  Α<2 
Σαλμων  ς\*  \  πατρός  μου]+Φ  κατα  τον  λογον  κϋ  0™%  |  φνλα\λακης  |  είπε 
(-πεν  ̂ Α^)]  +  μοι  ̂ Α^  |  κτησαι]  +  σεαυτω  ̂ ^Α^  +  α/  δη  (^"^  |  τον  εν  γη 
...Αναθωθ]  τον  εν  Αναθωθ  εν  γη  Βενιαμειν  ̂   |  Βενιαμίν  Νί^)3  |  σοι  κρίμα] 
συγκρισις  (£*νίά  σοι  κρισις  |  κτήσασθαι  αυτόν]  οττι  αυτόν  παραλαβεΐν 
€15  κτησιν  Α  [κτ.]  *·  την  κληρονομιαν  0™ε  9  Αναμεήλ]  ρΓ  πάντες  *- 
7ταρα  ί^"^  |  μου]  +  7τα»/τε5  ·*·  τον  εν  Αναθωθ  ^Π1^  |  αντω]+  ·*·  το  αργυριο\ 

|  ε7ττα  και  δεκα  σικλους  Ν  10  εσφραγισαμην]  διεσφραγ.  ΝΑ 
11  έσφραγισμένον]  Λ-  και  το  ανεγνωσμενον  ΝΑ  ρΓ  ανεγνωσμενον  και  ̂   +  πάντες 
*  την  εντολη\  και  τα  δικαιώματα  κ  το  αποκεκαλυμμενον  (^""ε  12  υιω  ι°] 
υιου  Α(2  |  Μαασαίου]  Μνασαιου  Β13  Μασεου  Κ  Μασσαιου  Α 
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χχχιχ  ΐ3  (χχχπ  13) ιερεμιας 

Β  κατ  οφθαλμούς  Άναμεήλ  νιου  αδελφοί)  πατρός  μου  και  κατ  οφθαλ- 
μούς των  άντρων  των  παρεστηκότων  και  γραφόντων  έν  τω  βιβλίω 

της  κτήσεως  και  κατ*  οφθαλμούς  των  Ιουδαίων  των  εν  τη  αυλή  της 
φυλακής.     13 και  συνέταξα  τω  Βαρούχ  κατ*  οφθαλμούς  αυτών  λίγων  13 
Η  Οντως  είπεν  Κύριος  Παντοκράτωρ  Αάβε  το  βιβλίον  της   κτήσεως  14 
τούτο  κα\  τό  βιβλίον  το  άνεγνωσμένον  και  θησεις  αυτό  εις  άγγειον 

όστράκινον,  ΐνα  διαμένη  ημέρας  πλείους.     156τι  ούτως  είπεν  Κύριος  15 
"Έτι  κτισθήσονται  αγροί  κα\  οικίαι  κα\  αμπελώνες  εν  τη  γη  ταύτη. 
16 και   προσευζάμην  προς  Κυριον  μετά  τό  δούναι  με  το  βιβλίον  της  ι6 
κτήσεως  προς  Βαρούχ  υιόν  Νηρίου  λέγων  17 Ό  ων  Κύριε,  σύ  επο'ιησας  \η 
τον  ουρανον  και  την  γήν  τη  ίσχυι  σου  τη  μεγάλη  και  τω  βραχίονί 
σου  τω   ύ^τηλω   και  τω  μετεώρω,  ου  μη  άποκρυβη  από  σου  ούθέν, 

13 ποιών  ε'λεος  εις  χιλιάδας   και  άποδιδούς  αμαρτίας    πάτερων    εις  ι8 
κόλπους  τέκνων   αυτών  μετ    αυτούς,   ό   θεός  6  μέγας  ό  Ισχυρός, 

19Κύριος  μεγάλης  βουλής  και  δυνατός  τοΊς  εργοις,  ό  θεός  ό  μέγας  ό  19 
παντοκράτωρ   και  μεγαλώνυμος   Κύριος·    οι   οφθαλμοί  σου   εις  τάς 
οδούς  τών  υιών  τών  ανθρώπων  δούναι  έκάστω  κατά  την  όδόν  αύτού' 
20  ος  έποίησας  σημεία   και  τέρατα  εν  γη  Αιγύπτω  εως  της  ημέρας  2ο 
ταύτης,  και  εν  Ισραήλ  και  εν  τοις  γηγενέσιν,  και  εποίησας  σεαυτω 

υνομα  ώς  ή  ημέρα  αύτη,  21  και  εξήγαγες  τον  λαόν  σου  Ισραήλ  εκ  γης  2ΐ 
Αιγύπτου  εν  σημείοις  καϊ  εν  τέρασιν,  εν  χειρι  κραταιά  και  εν  βραχίονι 

ύψηλω  22  και  εν  όράμασιν  μεγάλοις,  και  εδωκας  αύτοίς  τήν  γήν  ταύτην  22 
ην  ώμοσας  τοΊς  πατράσιν  αυτών,  γήν  ρέουσαν  γάλα  και  μέλι.    23 και  23 
εϊσήλθοσαν  και  ελαβον  αυτήν,  και  ουκ  ηκουσαν  της  φωνής  σου,  και  εν 

ΝΑ(2  12  οτώ  και  2°  Κ*  (ηαΐ)  Κε·&(?))  |  ανδρών  των  παρεστηκότων]  ανδρ.  των  εστη- 
κοτων  Κ  των  εστ.  Α  εστ.  μαρτύρων  |  γραφόντων]  γραψαντων  |  των  Ιουδαίων] 
+  πάντων  Α  ρΓ  πάντων       |  εν]  ρΓ  καθήμενων  Α^  14  Παντοκράτωρ] 
+  πάντες  *  ο  05  σαβαωθ  φδίφβκα·  |  το  βφ\ί0ν]  ρΓ  θ'  *■  συν  0.™ζ  |  ανεγνω- 
σμενον]  +  πάντες  *·  τούτο  ̂ ^η&  |  θησεις]  καθησεις  Κ*  καταθησεις  ϋ0·3-^  \  οιη 
αντο  ΚΑΟ  [  αγγιον  Α(^)*  (αγγειον  ̂ :^)  |  διαμεινη  Κ  (-μιν.  Κ*)  Α^  15  Κυ- 
ριος]  +  θ'  *  παντοκράτωρ  θ  ς  Ιηλ  \  κτισθησονται]  κτηθησονται  Β&^ΛΑΟ_  κτη- 
σο\\τε  Κ*  |  οικιαι  και  αγροί  16  προσηυξαμην  Α(^)  |  οιη  με  Κ  ]  προς  Βαρονχ 
νιον]  Βαρ.  υιω  17  Κύριε]  +  κε  Α(^  |  συ]  ρΓ  *  ιδου  (^>1Τ1£  |  τη  ισχυι]  ρΓ  εν  Α  \ 
οιη  και  τω  μετεωρω  Κ  οιη  τω      |  ουθεν]  ουδε\  18  κόλπου  Κ  |  ο  ισχυροί] 
και  ισχ.  ΚΑ  και  ο  ισχ.  19  Κύριος  ι°]  +  0'  '*·  των  δυνάμεων  όνομα  αυτω 
^Π1&  |  δυνατός]  ρΐ  ο  Α  \  ο  θεος  ο  μέγας]  κ~5  Κ  |  ο  παντοκράτωρ]  οιη  ο  Κ  |  και 
μεγαλώνυμος]  ο  μεγ.  |  Κύριος  2°]  οιη  Κ*  κε  Κ0·3*11^  |  σου]  +  αθ'  ·*■ 
ανεωγμενους  (^"^  |  τας  οδούς]  οηι  τας  |  οηι  των  νιων  ΚΑ  I  δούναι]  απο- 
δουναι  Α  \  την  οδον]  τας  οδούς  Κ  |  αυτού]  αυτών  Κ  +  #'  Φ  κ  κα  α  τους  καρπούς 
τω\  επιτηδευμάτων  αυτού  Ο^ε  20  ος]  οσα  Α  |  Αιγύπτου  Χ  (Εγ·  Κ*)  | 
γηγενέσιν  (-σι  (^Ά)]  οι  λοιποί  ανοΤς  <3ιη£  21  εν  τερασιν  (-σι  (^)3)]  οιη  εν 
Α  |  εν  β0]  ρΓ  και  Α(^  22  οραμασιν  (-σι  (>)]  ορασιν  Κ*  (-μασι»/  Κ0·3**)) 23  εισηλθον      [  ελαβοσαν  ΚΑ 
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ΙΕ  ΡΕ  ΜΙΑΣ (χχχπ  32)  χχχιχ  32 

τοις  προστάγμασίν  σου  ουκ  επορεύθησαν  άπαντα  ά  ενετείΧω  αυ-  Β 
24  τοις  ουκ  (ποίησαν,  συμβήναι  αύτοις  πάντα  τα  κακά  ταϋτα.  24  ιδού 

οχΧος  ηκει  εις  την  πόΧιν  συΧΧαβεϊν  αυτήν,  κα\  η  πόΧις  εδόθη  εϊς 
χεϊρας  ΧαΧδαίων  των  πολεμούντων  αυτήν  από  προσώπου  μαχαίρας 

25  και  του  Χιμοΰ·  ώς  εΧάΧησας,  ούτως  εγενετο.  25  και  συ  Χεγεις  προς  με 
Κτήσαι  σεαυτώ  τον  άγρόν  αργυρίου"  και  έγραψα  βιβΧίον  και  εσφρα- 
γισάμην,  και  επεμαρτυράμην  μάρτυρας,  και  ή  πόΧις  εδόθη  εις  χείρας 

^  ΧαΧδαίων.  26 Και  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  27Έγώ 
28  Κυρως  6  θεός  πάσης  σαρκός,  μή  άπ'  ε  μου  κρυβήσεταί  τι;  28διά  τούτο 

ούτως  είπεν  Κύριος  6  θεός  ΊσραήΧ  Αοθεϊσα  παραδοθήσεται  ή  πόΧις 

29  αϋτη  εις  χείρας  βασιΧεως  ΒαβυΧώνος,  και  Χήμψεται  αυτήν,  29 και  ήξου- 
σιν  οι  ΧαΧδαΊοι  ποΧεμοΰντες  επι  τήν  πόΧιν  ταύτην,  και  καύσουσιν 
την  πόΧιν  ταύτην  εν  πυρί,  και  κατακαύσουσιν  τάς  οικίας  εν  αίς  εθυμιω- 
σαν  επ\  των  δωμάτων  αυτών  τη  Βάαλ,  και  εσττενδον  σπονδας  θεοΐς 

3ο  ετεροις  προς  τό  παραπικράναί  με.  30  οτι  ήσαν  οι  υίοι  ̂ ΙσραήΧ  και  οι 
υιοι  Ιούδα  μόνοι  ποιούντες  το  πονηρόν  κατ  οφθαλμούς  μου  εκ  νεότη- 

3ΐ  τος  αυτών  31  ότι  επ\  τήν  όργήν  μου  και  επ\  τον  θυμόν  μου  ην  ή 
πόΧις  αΰτη,  αφ*  ής  ημέρας   ωκοδόμησαν  αυτήν  και  εως  της  ήμερας 

32  ταύτης,  άπαΧΧάξαι  αυτήν  από  προσώπου  μου,  32διά  πάσας  τάς 
πονηρίας  τών  υιών  ΊσραήΧ  και  Ιούδα  ων  εποίησαν  πικράναί  με, 
αύτοι  και  οι  βασιΧεϊς  αυτών  και  οι  άρχοντες  αυτών  και  οι  ιερείς 
αυτών   και   οί   προφήται  αυτών,  άνδρες  Ιούδα  και  οι  κατοικούντες 

23  προσταγμασι  Ο^3-  \  άπαντα]  πάντα  (^*  (απ.  <23)  [  ενετειλου  Β*  (-\ω  ΝΑΟ 
Β3ΐ>)  |  αντοις        +  παντεϊ   ·*·   ποιειν  |  συμβηναι]  ρι  και  εποίησαν  Β3** 

I  πάντα]  άπαντα  Α(^)  24  ιδον]  ρΓ  και  Α  |  εις  ι°]  επι  |  πολιν] 
+  ταυτψ  Α^  |  χείρας]  ρΓ  τας  Χ  |  Χιμον]  +  πάντες  ·*·  κ  τον  θάνατον  |  εγε- 

νετο] +  πάντες  ·*·  ιδον  συ  ορας  25  με]  +  '^'  κε  |  τον  αγρον]  οπι  τον 
ΝΑ(^  |  βιβλιον]  ρΓ  εις  Α  |  Χαλδεων  Κ  27  μη]  κ  ζ)"^  |  οηι  απ  εμον  ̂ * 
(παβ  0™%)  |  κρυβησεται]  κρύβεται  Κ*  αποκρυβησεται  |  τι]  ετι  Α(^*  (τι  ̂ ^) 
</  ·*·  πας  λόγος  ̂ 'η8  28  οπι  ο  θεος  Ισραήλ  Χ  |  αυτη]  +  θ'  Φ  ευ  χειρα? 
Χαλδαιων  κ  (,)1"^  |  χειραϊ]  +  θ'  '%'  Ναβουχοδονοσορ  ^Iη?  |  βασιλέως]  βασιλέων 
Κ*  |  λημψεται  (ληψ.  (^α)]  λημψουσιν  Κ*  (λημφεται  29  Χαλδεοι 
Χ  |  την  πολιν  ταντην  (ι0)]  την  γην  ταυτην  Α  αυτη\  |  την  π.  ταυτην  (2°)] 
αντην  |  κατακαύσουσιν]  κανσωσιν  Α  \  την  οικιαν  Κ*  (τας  οικίας  ̂ °·3(?))  | 
εθυμιωσαν  (-ασαν  ())]  +  €ν  αυταις  Α  |  τη  Βααλ]  ρΓ  οτι  Β*  (οπι  Β35)  30  οι 
υιοι  (βίδ)]  οιτι  οι  |  εκ  νεοτητος  αυτών  κατ  οφθαλμούς  μου  (μους  μου  δπρ  γλη 
Α*?)  Α  |  αυτών]  +  α'σ'  *·  πλην  υιοι  Ιηλ  παρωργισα\  με  εν  τοις  εργοις  των 
χειρών  αυτών  φησι  κς  (^),η£  31  οτι  ε  δυρ  Γ3.8  Α3?  \  την  οργην]  οηι  την  ()  [ 
θυμον]  ίηεβρ  ι  Χ*  |  ην]+  %  μοι  0™Β  |  αφ]  αφο  Χ*  (αφ  Ο."1)  \  αυτήν  2°] 
αυτούς  Α  32  πονηρηιας  Κ*  |  των  υιων]  οιη  των  ΧΑ  οηι  των  υιων  ̂ * 
(Ιιαΐ)  δαί)  *  υιων  (,)'"«)  |  Ιούδα]  ρΓ  Φ  υιων  0™%  |  ων]  οτι  |  7τικραι/αι]  7τα/3α- 
πικραναι  Χ  (-^ε  Χ*)  Α  |  αυτοί]  +  και  οι  πρες  αυτών  Α  \  άρχοντες]  μεγιστάνες  ̂  

3'7 



χχχιχ  33  (χχχπ  33) ιερεμιας 

Β  ει>  Ιερουσαλήμ,  33  και  απόστρεψαν  προς  με  νώτον  κα\  ου  πρόσωπον,  33 
και  εδίδαξα  αυτούς  όρθρου  κα\  εδίδαξα  και  ουκ  ηκουσαν  ετι  λαβείν 

παιδείαν.     34 και  εθηκαν  τά  μιάσματα  αυτών  εν  τω  οίκω  ου  επεκλήθη  34 
το  ονομά  μου  επ    αυτω  εν  άκαθαρσίαις  αυτών.    35και  ωκοδόμησαν  35 

τους  βωμούς  τη  Βάαλ  τους  εν  φαράγγι  υιού  'Έννόμ  του  άναφερειν 
τους  υίούς  αυτών  και  τάί  θυγατέρας  αυτών  τω  Μολόχ  βασιλεί,  α  οίι 

συνέταξα  αύτοίς  και  ονκ   άνεβη  επί  καρδ'ιαν  μου,  του  ποιησαι  το 
βδέλυγμα  τοΰτο  προς  το  εξαμαρτείν  τον  Ίουδά.  36  Και  νυν  ούτως  36 
είπεν  Κύριος  6  θεός  Ισραήλ  επί  την  πόλιν  ήν  σύ  λέγεις  Ώαραδοθή- 
σεται  εις  χείρας  βασιλέως  Βαβυλώνος  εν  μαχαίρα  και  εν  λιμω  και 

εν  αποστολή  37 Ιδού  εγώ  συνάγω  αύτούς  εκ  πάσης  της  γης  ου  διε'-  37 
σπείρα  αύτούς  εκεί  εν  όργη  μου  και  τω  θυμω  μου  και  παροξυσμω 
μεγάλω,  και   επιστρέψω  αύτούς  εις  τον  τόπον  τούτον,  και  καθιώ 

αύτούς  πεποιθότας,  38 και  έσονται  μοι  εϊς  λαόν  και  εγώ  εσομαι  αύτοίς  β 
εις  θεόν.    39και  δώσω  αύτοϊς  όδόν  ετεραν  και  καρδίαν  ετεραν,  φοβη-  39 

θήνα'ι  με  πάσας  τάς  ημέρας,  και  ει?  αγαθόν  αύτοίς  και  τοις  τέκνοις 
αύτών  μετ   αύτούς.    40 και  διαθήσομαι  αύτοίς  διαθήκην  αΐων'ιαν,  ην  ού  40 
μή  αποστρέψω  όπισθεν  αύτών  και  τον   φόβον  μου  δώσω  εις  την 

καρδίαν  αύτών  προς  το  μη  αποστήναι  αυτούς  απ    εμού.    41  και  επι-  41 
σκεψομαι  του  άγαθώσαι  αύτούς,  και  φυτεύσω  αύτούς  εν  τη  γη  ταύτη 

εν  π'ιστει  και  εν  πάση  καρδία  και  εν  πάση  ψνχη·    42 ότι  ούτως  είπεν  42 
Κύριος  Καθά  επήγαγον   επ\  τον  λαόν   τούτον   πάντα  τά   κακά  τά 

μεγάλα  ταύτα,   ούτως  εγώ  επάξω   επ*  αύτούς  πάντα  τά  αγαθά  α 
ελάλησα   επ'   αύτούς.     43 και   κτηθήσονται   ετι  αγροί  εν  τη  γη  η  σύ  43 
λέγεις  "Αβατος  εσται  από  ανθρώπων  και  κτήνους,  και  παρεδόθησαν 
εις  χείρας  Χαλδαίων  44 και  κτήσονται  αγρούς  εν  άργυρίω,  και  γράψεις  44 
βιβλίον  και  σφραγιη,  και  διαμαρτυρη  μάρτυρας,  εν  γη  Βενιαμειν  και 

ΝΑζ)       32  ογπ  εν  33  απ  έστρεψαν]  επέστρεψαν  Κ  έστρεψαν     |  1)Ϊ5  50Γ  προς 
Κ*  (ϊπιρΓοΙ)  ι°  Κ?)  |  νωτα  (±*  (νωτον  0™ζ)  |  πρόσωπα  (±*  {-πον  |  ορθού 
Κ*  (ορθρ.  ΟΡ·3)  \  ονα  εδιδαξα  (2°)  και  Β5Α  |  ηκουσαν]  ηθέλησαν  Α  \  ετι  λαβείν] 
εκλαβειν  |  παιδιαν  (πεδ.  Ν*)  ΚΑ  34  μιάσματα]  ίηοερ  μιαν  Κ*  |  ου]  ω  Α 
35  βωμούς]  +  αυτών  Α  \  τη  Βααλ]  της  Β.  |  οηι  βασιλει  |  καρδιαν]  ρτ 
την  Α^  |  Ιουδαν  Β^Κ  36  πολιν]  +  α'σ'      ταυτη\  ̂ 11η2  |  μαχαιρη  Α 
37  οιη  εγω  ϋ.*^  (δΐιρεΓδΟΓ  Κ0·3)  |  τω  θυμω]  ρΓ  εν  ̂   |  καθιω]  κατοικειω 
Α  |  πεποιθοτως  39  ετεραν  ι°]  μιαν  0™8  |  ετεραν  2°  δαβ  *  (^"Ρ"»*  | 
φοβηθηναι]  ρΓ  ■*·  ώστε  40  αιωϊ'ΐοΐ'  ΧΑ(,)  |  αυτών  ι°]+  *"  ωστε 
αγα^θ7τοιεϊ|  /4ε  αυτοι>5  (^ηιε  41  επισκεψομαι]  +  αυτούς  Κ(<)  |  του  αγα- 
0ω<ται]  οηι  του  |  κάρδια]  ρΓ  αληθια  Ν*  (γποχ  ίηιρΓΟ^)  +  μου  |  ̂ΐ'χη] 
+  μοι>  Α(^)  42  Κιγποϊ]  ίηοερ  7Γ  Κ*  |  ε7τα£ω]  επάγω  Α(>  |  ελαλτ?σα]  ρΓ 
εγω  43  η]  ην  Α  \  εσται]  εστίν         |  ανθρώπων]  άνθρωπου  Ν  ανδυ  Α^  | 
ΧαλδεώΙ  Κ  44  βιβλιον]  ρΓ  ευ      |  ΒεΐΊαμι^  Κ 
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ιερεμιας  (χχχιιι  8)  χι,  8 

κύκΧω  της  Ιερουσαλήμ   και  εν  πόΧεσιν  Ιούδα  και  εν  πόΧεσιν  τον  Β 
ορούς  της  σεφηΧά   και  εν  πόΧεσιν  της  νάγεβ,  οτι  αποστρέψω  τάς 
αποικίας  αυτών. 

ι         ιΚαί  έγένετο  λόγος  Κυρίου  προς  Ίερεμίαν  δεύτερον,  και  αύτο5  ην 
'έτι  δεδεμένος  εν  τη  αυλή  της  φυλακής,  λέγων 

2  2  Ούτως  είπεν  Κύριος,  ποιών  γήν  και  πΧάσσων  αυτήν  του  άνορ- 
3  θώσαι  αυτήν,  Κύριος  όνομα  αύτώ  3Κεκραξον  προς  με  και  άποκριθή- 

σομα'ι  σοι,  και  άπαγγεΧώ  σοι  μεγάλα  και  Ισχυρά  α  ουκ  εγνως  αυτά. 
4  4 όπ  ούτως  είπεν  Κύριος  περι  ο'ίκων  της  πόλεως  ταύτης  και  περι 
οΐκων  βασιλέως  Ιούδα  τών   καθηρημενων   εϊς  χάρακας   και  προμα- 

5  χώνας,  5τοϋ  μάχεσθαι  προς  τους  ΧαΧδαίους  και  πΧηρώσαι  αυτήν 
τών  νεκρών  τών  ανθρώπων  οϋς  επάταξα  εν  οργή  μου  και  εν  θυμώ 

μου,  και  άπέστρεψα  το  πρόσωπον  μου  απ*  αυτών  περί  πασών  τών 
6  πονηριών  αυτών  6Ίδού  εγώ  ανάγω  αυτή  συνούΧωσιν  και  'ίαμα,  και 
φανερώσω    αύτοϊς    και   Ιατρευσω    αυτήν,    και    είρήνην   και  π'ιστιν 

7  7 και  επιστρέψω    τήν    άποικίαν   Ιούδα  και  τήν    άποικ'ιαν  ΊσραήΧ, 
8  και  οικοδομήσω  αυτούς  καθώς  και  το  πρότερον,  8και  καθαριώ  αυ- 

τούς άπο  πασών  τών  αδικιών  αυτών  ών  ήμάρτοσάν  μοι,  και  ου 
μή   μνησθήσομαι  αμαρτιών  αυτών  ων  ημαρτόν  μοι   και  άπεστησαν 

44  κύκλω]  κρύψω  Κ*  (κύκλω  Κ0·3)  κυκλοθεν  Α  |  της  Ιερουσαλήμ]  οηι  της  ΚΑζ> 
^ΑΙ,)   |   πολεσι    οίδ   Ρ3  |   αεφηλα]   ρΓ   και   εν   πολεσιν    (-σι   (,)3)  ̂ Α(^) 
XI-,  1  δεύτερον]  εκ  δευτέρου  Α(^  |  ην  ετι]  ετι  ην  Α  2  ποιων]  +  σ'  εις  το 
εττιτελεσαι  αυτο  (^)Π1£  |  αυτήν  ι°]  η  δΐιρ  Γ£δ  Α3?  (αυτών  Α*ν'ά)  3  απαγ- 
γελω]  αναγγελω  Α  |  αυτα]  αύται  Κ  4  Κυριος]  +  ο  θς  Ισλ  (ϊηλ  Α^) 
ΚΑ(^)  |  οίκων  ι°]  οικίας  δ<ς·3Α  οικιών      ρΓ       των  |  οηι  της  πόλεως  ταύ- 

της και  περι  οίκων  £<*ε·βνίά  ̂ ^])  £ξο.α  πΐ£  ιηΓ)  |  0ίκων  2°]  οικίας  *  των  οικιών 
0™ζ  |  καθηρημενων]  καθειρημενων  &\  καθήμενων  Α  |  χάρακα  |  προμαχώνας] 
+  σ'  *  των  ερχομένων  Ο"1^  5  Χαλδβου$  ^  |  πληρωσαι]  ρΓ  ·*  του  | 
των  νεκρών]  οηι  των  Α(^*  (Υια\)  των  δΐιβ  *·  ̂ Π1&)  |  επαταξε\  Α  |  οηι  εν  ι°  Α  | 
οργη]  ρΓ  3*  τη  Οιηίί  |  θυμω]  ρΓ  τω  Ν  εΙ  (δπβ  '*  )  <3ηι£  |  πονηρών  ̂ *  (πονη- 

ριών (^)3)  6  ανάγω]  επάγω  Α  |  αυττ;]  επ  αυτούς  Α  |  συνωλουσιν  Α  | 
ιαμα]  +  και  ιατρευσω  αυτήν  (αυτούς  ί^·3)  κεν  ιρηνη  (ίηιρΓΟΟ  κεν  ιρ.  ) 
φανερώσω  αυτοις  κ.  ιατρευσω  αντην]  ιατρευσω  αυτήν  (αυτούς  ̂ ·3)  κεν  ιρηνη 
(ΐπιρΓΟΟ  κεν  ιρ.  και  φανερώσω  αυτοις  εισακουειν  κ.  ιατρευσω  αυτήν  (αυτου$ 
^€·3)  Κ  ιατρευσω  αυτούς  και  φανερώσω  (φανεροί  Α)  αυτοις  εισακουειν  και 
ιατρευσω  αυτούς  Α(^)  |  ειρηνην  (-νη  Κ*)]  ρΓ  και  ποιήσω  αυτοις  ̂ °·3Α(2 
7  επιστρέψω]  αποστρέψω  £<*  (ε  ρΓΟ  α  ίν0·3)  Α  |  οηι  την  αποικιαν  Ιούδα  και 
(η&Ι)  (^ζ)  |  Ισραήλ]  Ιλημ  Νε·3<3  |  καθώς  και]  ως  Α  ως  και  <^>*  (καθώς  και 
0™ζ)  8  ημαρτοσαν]  ημαρτον  Α  Ο  |  μνησθήσομαι]  μνησθω  ί<  |  αμαρτιών] 
ρΓ  *·  των  ̂ ,η!ί  |  ημαρτον]  ημαρτοσαν  Κ  |  μοι  2°]  μου  Α 
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9  (ΧΧΧΝΙ  9) 1ΕΡΕΜΙΑΣ 

Β  άπ>  εμον.    9 και  εσται  εϊς  ενφροσύνην  και  α'ίνεσιν  και  εις  μεγαλείο-  $ 
τητα  παντϊ  τω  λαω  της  γης  οϊτινες  άκονσονται  πάντα  τά  αγαθά  ά 
εγώ   ποιήσω,   καϊ  φοβηθησονται   κα\   πικρανθησονται   περι  πάντων 
τών  αγαθών  κα\   περ\   πάσης  της  ειρήνης  ης  εγώ   ποιήσω  αυτοϊς. 

10οϋτως  εΐπεν  Κύριος  "Έτι  άκουσθήσεται  εν  τω  τόπω  τούτω  ω  ύμεις  ίο 
λέγετε   Έρημος  εστίν  άπο  άνθρώπων  και  κτηνών,  εν  πόλεσιν  Ίοΰδα 
κα\  έξωθεν  Ιερουσαλήμ  ταϊς  ήρημωμεναις  παρά  το  μη  είναι  ανθρω- 

πον κα\  κτήνη,  11  φωνή   ευφροσύνης   και  φωνή  χαρμοσύνης,  φωνή  ιι 
ννμφίον  καϊ  φωνή  νύμφης,  φωνή  λεγόντων  'Έξομολογείσθε  Κνρίω 
Ώαντοκράτορι,  ότι  χρηστός  Κύριος,  οτι  εις  τον  αιώνα  το  έλεος  αυτόν· 
κα\  είσοίσουσιν  δώρα  εις  οίκον  Κνρίον,  οτι  αποστρέψω  πάσαν  τήν 

άποικίαν  της  γης  εκείνης  κατά  το  πρότερον,  είπεν  Κύριος.     12οντως  ΐ2 
είπεν  Κύριος  τών  δννάμεων  οτι  "Έσται  εν  τώ  τόπω  τούτω  τώ  ερήμω 
παρά  το  μή   είναι  ανθρωπον  κα\  κτήνος,  εν  πάσαις  ταις  πόλεσιν 

αντον  καταλύματα  ποιμένων  κοιταζόντων  πρόβατα,  13 εν  πόλεσιν  της  13 
όρινής  και  εν  πόλεσιν  της  σεφηλά  καϊ  εν  πόλεσιν  της  νάγεβ  και  εν 
γη  Βενιαμεϊν  και  εν  τάίς  κύκλω  Ιερουσαλήμ  καϊ  εν  πόλεσιν  Ιούδα, 
ετι  παρελεύσεται  πρόβατα  επ\  χεϊρα  άριθμονντος,  είπεν  Κύριος. 

ΝΑ 8  απ  εμον]  μου  Κ*  (απ  εμ.  Ν€·&<?))  9  εσται]  +  *·  μοι  |  αινεσιν]  ρΓ  βί$ 
ΚΑ<3  |  μεγαλειότητα]  μεγαλωσννην  £ί  |  εγω  ι°]  +  '^'  €ΐμι  0™%  \  ποιήσω  ι°]  ποιώ 
Α(^)  +  α'σ'  ·*■  αυτοις  0™%  |  οιη  και  πικρανθησονται  Α  |  ποιήσω  2°]  7Γ0ΐω  Α(^) 
10  άκονσθησεται]  ακούσετε  Ν*  (-σθησεται  Κ0·^)  |  ταις  (τα$  Κ*)  ερημωμε- 
ναις  ̂ Α  |  παρα]  ρΓ  και  Α  \  ανθρωπον]  ανοϋς  Ν  |  κτήνη]  κτήνος  0*  (κτήνη 
0™ε)  ρι  ·*·  παρα  το  μη  είναι  0™£  11  οιη  και  ι°      |  χαρμονης  Α  |  φωνη 
3°,  4°]  φ(*}νηνΈΑ\  φωνη  50]  ίηοερ  φι  \  λέγοντος  Α  \  Κνριω]  ρΓ  τω  ί<  6ϋ 
(δΐιο Φ)  |  χρητος  Ν*  |  εισοισουσιν  &·Ά®  Α]  εισονσιν  Β*  Ν*  ζ)  (-σι  ̂ 3)  οι- 
σουσι  Β5  <νί(1)  ί^)1"8,  |  δωρα]  +  αινεσεως  Α^  |  αποστρέψω]  επιστρέφω  ί<  |  την 
αποικιαν  πάσης  Α  \  κατα  το]  καθα  Α  12  ειπεν]  λέγει  |  οηι  των  δυνά- 

μεων Α*  (Ιιαο  τ.  δυναμαιώ  Α3?Π1&)  |  οτι]  ετι  ̂ Α^  |  βσταί]  ρΓ  ακουσθης  Ν* 
(ίπιρίΌΟ  £\?)  ί  τοντω  τω  ερημω]  τω  ηρημωμενω  τούτω  Α  τω  ερημω  τούτω  \ 
παρα  το  μη  είναι  ανθρ.  και  κτ.  δΗϋ  "*·  πάντες  0™^  |  κτήνη  Α(^  |  εν  2°]  και 
^Α^  |  πρόβατα]  προβάτων  Α  ποίμνια  13  πολεσι  (ι°  εί  3°)  ̂ίι  |  ορεινής 
Βα1)  |  οπι  και  εν  πόλεσιν  της  σεφηλα  Α  \  πόλεσιν  40]  ρΓ  ταις  δ<  |  ετι  παρελεύ- 

σεται] επιπαρελευσεται  Α  \  χιραν  ̂ *  (χείρα  Κ?)  \  Κνριος]  +  θ'  (14)  ιδου ημεραι  έρχονται  φησι  κς  κ  αναστήσω  τον  λογον  μου  τον  αγαθόν  ον  ελαλησα 
επι  τον  οίκον  Ιηλ  κ  επι  τον  οίκον  Ιούδα  (15)  εν  ταις  ημεραις  εκειναις  κ  εν  τω 
καιρώ  εκεινω  (+  ανατελω  τω  Ααδ  (^π^ε*^)  ανατολην  δικαιαν  ποιων  κρίμα  κ 
δικαιοσννην  εν  τη  γη  (16)  εν  ταις  ημεραις  εκειναις  σωθησεται  η  Ιουδαία  κ  ΙΧημ 
κατασκηνώσει  πεποιθυια  κ  τούτο  το  όνομα  ο  καλέσει  αυτήν  ΊΓς  δικαιοσύνη 
ημων  (17)  οτι  ταδε  λέγει  κς  ουκ  εξολοθρευθησεται  τω  Ααδ  ανηρ  καθήμενος 
επι  θρονον  οίκου  Ιηλ  (18)  κ  τοις  ιερευσι  τοις  Αευιταις  ουκ  εξολοθρευθησεται 
ανηρ  εκ  προσώπου  μου  αναφερών  ολοκαυτώματα  κ  θνων  θυσιαν  κ  ποιων  θυ- 

μίαμα πάσας  τας  ημέρας    (19)  κ  εγενετο  λόγος  κϋ  προς    Ιερεμιαν  λέγων 
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ιερεμιας 
(χχχιν  6)  χιλ  6 

ι  ̂ 0  λόγος  6  γενόμενος  πρδς  Ίερεμίαν  παρά  Κυρίου*  καϊ  "Ναβονχοδονοσδρ  Β βασιλεύς  Βαβυλώνας  και  πάν  τό  στρατόπεδον  αύτοΰ  καϊ  πάσα  ή  7*7 
αρχής  αύτοΰ  έπολέμονν  αύτόν  έπΐ  Ίερονσαλημ  και  έπΐ  πάσας  τάς 
πόλεις  Ίουδα,  λέγων 

2  20υτω?  είπεν  Κύριος  Βάδισον  προς  Σεδεκίαν  βασιλέα  Ίουδα  και  ερεϊς 
αντω  Οντως  είπεν  Κύριος  ΙΙαραδόσει  παραδοθήσεται  ή  πόλις  αυτή  είς 
χείρας  βασιλέως  Βαβνλώνος,  και  σνλλημψεται  αύτην  και  καύσει  αύτην 

3  εν  πυρί,  3και  σύ  ού  μη  σωθτ/ς  εκ  χειρός  αύτου,  και  συλλήμ-^τει  συλλημ- 
φθήσει  και  «ί  χείρας  αύτου  δοθήσει,  και  οφθαλμοί  σον  τούς  οφθαλμούς 

4  αύτοΰ  οψονται,  και  βι$·  Βαβυλώνα  είσελεύσει.     4 αλλά  άκουσον  τον 
5  λόγον  Κυρίου,  Έ,εδεκία  βασιλεύ  Ίουδα  Ούτως  λέγει  Κύριος  5  Έζ>  ειρήνη 
άποθαντ}·  και  ως  έκλαυσαν  τούς  πατέρας  σου  τούς  βασιλεύσαντας 
πρότερόν  σον,  κλαύσονται  και  σέ,  και  εως  αδου  κόβονται  σε·  οτι 

6  λόγοι/  εγω  έλάλησα,  είπεν  Κύριος.  6 και  έλάλησεν  Ιερεμίας  προς 
τον  βασιλέα  Σεδεκίαν  πάντας  τούς  λόγους  τούτους  εν  Ιερουσαλήμ. 

(20)  ταδε  λέγει  κς  ει  διασκεδάσετε  (σ'  εαν  διασκεδάσετε)  την  διαθηκην  μου  ΚΑί^ 
την  ημεραν  κ  την  διαθηκην  μου  την  νύκτα  του  μη  είναι  ημερά\  κ  νύκτα  εν 
καιρώ  αυτω"|  (21)  κ  γε  η  διαθήκη  μου  διασκεδασθησεται  μετα  Αάδ  του  δούλου 
μου  του  μη  είναι  αυτω  υιον  βασιλεύοντα  επι  τον  θρονο\  αυτού  κ  η  προς  τους 
Αευιτας  τους  ιερείς  τους  λειτουργουντας  μοι  (22)  ως  ουκ  εξαριθμηθησεται  η 
δυναμις  του  ουνοΊ)  ονδε  εκμετρηθησεται  η  άμμος  της  θαλάσσης  ούτως  πληθύνω 
το  σπέρμα  Ααδ  του  δούλου  μου  κ  τους  Λευιτας  τους  λειτουργοϋ\τας  μοι  (23)  κ 
εγενετο  λόγος  κυ  προς  Ιερεμιαν  λεγω\  (24)  αρα  γε  ουκ  ιδες  τι  ο  λαος  ούτος 
ελαλησαν  λέγοντες  αι  δυο  πατριαι  ας  εξελεξατο  ~κς  εν  αυταις  κ  ιδου  απωσατο αυτούς  κ  τον  λαον  μου  παρωξυναν  του  μη  είναι  ετι  ενώπιον  μου  (25)  ταδε 
λέγει  κς  ει  μη  τη\  διαθηκην  μου  ημέρας  κ  νυκτός  ακριβασματα  ουνον  κ  γης 
ουκ  έταξα  (26)  κ  γε  το  σπέρμα  Ιακώβ  κ  Αάδ  του  δούλου  μου  αποδοκιμω  του 
μη  λαβείν  εκ  του  σπέρματος  αυτού  άρχοντα  προς  το  σπέρμα  Αβραάμ  κ 
Ισαάκ  κ  Ιακώβ  οτι  επιστρέψω  την  επιστροφην  αυτών  κ  οικτειρησω  αυτούς 
0™ζ  ΧΙ,Ι  1  γεναμενος  Α  \  προς  Ιερεμιαν  (Ιερεαν  Β*  Ιερεμ.  Βα1>)  πάρα 
Κυρίου]  παρα  κϋ  προς  Ιερεμιαν  Κ,  |  οπι  και  πασα  η  γη  αρχής  αυτού 
(Ηαβ  κ  πασαι  αι  βασιλειαι  της  γης  αρχής  αυτού  κ  πά\τες  οι  λαοι  (,)"1^  |  οπι 
αυτόν  ΚΑ(^  |  πολις  Κ*  2  παραδοσει]  παραδοθεί  Α  |  συλημψεται  Ν* 
συλληφ.  Β^Ο*  |  οπι  και  καυσει  αντην  0*  (παΐ)  (^Π1&)  3  οπι  συ  Ν  |  χι- 
ρους  Κ*  χειρους  Κ?  |  αυτόν  ι°]  αυτών  Α  |  συλληφει  Β1)()α  |  συλληφθηση 
ΝΑ  συλληφθησει  Ο3·  -ση  Β5  |  οπι  και  εις  χ.  αυτού  δοθησει  Α  |  δοθηση 
Βι,Κ^  |  οφθαλμοί]  ρΓ  οι  ΚΑί^  |  αυτού  3°]  αντων  Ν  |  οψονται]  +  και  ί+το  ̂ ] 
στόμα  αντον  μετα  τον  στόματος  σον  λαλήσει  Α(^  |  εισελευση  ΒΒ  ΚΑ(^) 
4  Κυριο$]  +  ουκ  αποθανη  εν  ρομφαία  (^)  5  πατέρας]  πρς  Α*  π'ρας  Ααϊ  | 
βασιλενσντας  (δίο)  Ν*  |  σε  ι°]  +  ω  κνριε  Α(^*  (ουαι  ρΓΟ  ω  Οπ1«)  |  αδου]  +  ω  κε 
κοφονται  ΒΆνα%  (ποπ  ίηδί  κοφονται  Β!))  |  κοφονται]  κλανσονται  Α  |  λογον] 
μεγάλα  ̂ ^η&  |  οπι  εγω  Α<2*  (παβ  ρθ8ΐ  ελαλ.  δΐΐϋ  ·$■  6  Ιηρεμιας  Β* 
(Ιερ.  Β3*5)  Ιερεμειας  Κ  +  *  ο  προφήτης  ̂ πι^  |  τον  βασιλέα]  οπι  τον  ΚΑί^)  | 
τοντον       (τοντονς  ?*Ν<:·α(?)) 

5ΕΡΤ.  III. 
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ΧΜ  7  (XXXIV  7) ιερεμιας 

Β  7  και  ή  δύναμις  βασιλέως  Βαβυλώνας  επολεμει  ε.ττΐ  Ιερουσαλήμ  και  γ 
επ\  τα$·  7τόλ€ΐ5  Ιούδα  και  επι  Ααχε\ς  και  επί  Άζηκά,  οτι  αύται  κατε- 
λείφθησαν  εν  πόλεσιν  Ίουδα  πόλεις  όχυραί. 

8<0  λόγοί  ό  γενόμενος  προς  *\ερεμίαν  πάρα.  Κυρίου  μετά  το  συν-  8 
τελεσαι  τον  βασιλέα  Σεδεκίαν  διαθήκην  προς  τον  λαόν  του  καλεσαι 
αφεσιν,  9τού  εξαποστεΐλαι  εκαστον  τον  παιδα  αυτού  και  εκαστον  α 

την  παιδίσκην  αυτοί),  τον  'ΈβραΊον  και  την  'Έβραίαν,  ελευθέρους, 
προς  το  μη  δουλεύειν  Άνδρα  εξ  Ιούδα.     10 και  επεστράφησαν  πάντες  ίο 
οί  μεγιστάνες  και  πάς  ό  λαό?  οι  εϊσελθόντες  εν  τη  διαθήκη  του  άπο- 
στείλαι  εκαστον  τον  παϊδα  αυτού  και  τήν  παιδίσκην  αυτού,  και  εώσαν 

11  αυτούς  εις  παιδας  και  παιδίσκας.     12  και  εγενήθη  λόγος  Κυρίου  προς 
Ίερεμίαν  λέγων  13  Ούτως  είπεν  Κύριος  Έγώ  εθεμην  διαθήκην  προς  13 
τους  πατέρας  υμών  εν  τη  ήμερα  ή  εξειλάμην  αυτούς  εκ  γης  Αιγύ- 

πτου, εξ  οΐκου  δουλείας,  λέγων  τ4"θταν  πληρωθη  εξ  ετη,  άποστελεϊς  14 
τον  άδελφόν  σου  τον  'Έβραϊον  6ς  πραθήσεταί  σοι  και  εργάταί  σοι 
εξ  ετη,  και  εξαποστελεϊς  αυτόν  ελεύθερον  και  ουκ  ηκουσάν  μου  καϊ 

ουκ  έκλιναν  το  ους  αυτών.     15 και  επέστρεψαν  σήμερον  ποιήσαι  το  ι-, 
εύθες  προ  οφθαλμών  μου  του  καλεσαι  αφεσιν  εκαστον  του  πλησίον 
αυτού,  και  συνετέλεσαν  διαθήκην  κατά  πρόσωπον  μου  εν  τω  οΐκω 

ου  επεκλήθη  το  ονομά  μου  επ*  αύτώ.     16 και  επεστρεψατε  και  εβεβη-  ι6 
λώσατε  το  ονομά  μου  του  επιστρεψαι  εκαστον  τον  παιδα  αυτού  και 
εκαστον  τήν  παιδίσκην  αύτού,  ους  εξαποστείλατε  ελευθέρους  τη  ψυχή 

αυτών,   ύμϊν   εις   παΐδας  και   παιδίσκας.     17 δια  τούτο   ούτως  είπεν  \η 

^Α(^       7  τας  χολευ  (πολις  Κ*)]  οηΐ  τας  |  Ιονδα  ι°]  +  τας  καταλελιμμενας  Α(> 
(-λελειμμ.  (^*)  |  οηι  και  3°  ̂ Α(^  |  πόλεις  2°]  πολις  ί<*  8  γενεμενος  ̂  γεναμενος  Α  |  τον  βασιλέα]  οϊώ.  τον      |  τον  λαον]  +  τον  εν  Ιλημ  Α^  ρΓ 
πάντα  (^ηιε  |  καλεσαι]  +  *    αυτοις  ̂ 1η2  9  οιτι  εκαστον  ι°  Ν*  (Η&ΰ 
^ε.α(?)ιηδ)  |  δουλεύειν]  + αυτοις  ξ)"^  |  άνδρας  Ν  |  Ιούδα]  Ιτ;λ  Ας)™£+·*· 
αδελφον  αυτού  μηδενα  ̂ Γηδ  10  οιη  και  ι°  Κ*  (ΗαΙ>  ̂ ε·3<?))  |  εισελθοντες] 
ε\θοντε$  Α  |  εν  τη  διαθήκη]  εις  την  διαθήκην  Α(£  |  αποστειλαι]  εξαπο- 
στιλαι  (-στειλαι  Κ^Ρ))  |  οιτι  και  την  παιδίσκην  αυτού  Α  |  την  7ταιδ·]  ρΓ 
εκαστον  Κζ)  |  αυτού  2°]  +  ελευθέρους  προς  το  μη  δουλευσαι  αυτούς  ετι  (^Π1£ 
10 — 11  και  εω<ταί'...7Γαιδ«ο-κα$]  κ  επηκουσαν  κ  εξαπεστειλαν  κ  επεστράφησαν 
μετα  ταύτα  (α')  κ  επέστρεψαν  τους  παιδας  κ  τας  παιδισκας  ους  εξαπεστειλαν 
ελευθέρους  <5η1£  10  εωσαν]  έσωσαν  Κ  εασαν  ̂ *         12  εγενηθη]  εγενετο 

Α  |  οιη  Κυρίου  Χ*  (ΗςΛ  Νε·*<?>)  13  Κυριος]  +  ο  θ~ς  ϊη~\  Α^  |  εθεμην] διεθεμην  Α(<)  |  ήμερα]  ΐηοερ  ημα  ς\*  \  εξειλομην  Ο3-  14  αποστελλις  Ν* 
(αποστελεις  Κ?)  |  Έβρεον  Κ  |  εξαποστελεις  (εξαπαστελλις  Γδίο]  Κ*)]  αποστελεις 
Α  |  οιη  ουκ  ι°  Α*νί<Λ  (ΗαΒ  Α?)  15  επέστρεψαν]  έστρεψαν  Α  \  προ  οφθαλμών] 
εν  οφθαλμοις  Α  |  έκαστος  Α  \  του  πλησίον]  τω  πλ.  Α  \  οηα  κατα  πρόσωπον 
μου  Ν*  (Ηαο         ™δ5υρ)  |   €7Γ€κη0η  Ν*  (δυρεΓ80Γ  λ  Ν?)  16  το  όνομα] 
την  διαθήκην  Α(£  |  εξαπεστειλατε  Β^^-^Αί^)  |  υμιν]  ρ  ν  του  είναι  Α(^) 
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ιερεμιας  (χχχν  3)  χιλι  3 

Κύριος  Ύμεΐς  ουκ  ηκούσατε  μου  του  καΧεσαι  αφεσιν  έκαστος  προς  Β 
τον  πλησίον  αύτοΰ·  ιδού  εγώ  καλώ  άφεσιν  ύμίν  εις  μάχαιραν  και 
εϊς  τον  θάνατον  κα\  εϊς  τον  Χιμόν,  και  δώσω  ΰμάς  εις  διασποράν 

ι8  πάσαις  ταϊς  βασιΧείαις  της  γης.     ι8και  δώσω  τους  άνδρας  τους  παρε- 
ΧηΧυθότας  την  διαθηκην  μου,  τούς  μη  στησαντας  την  διαθηκην  μου 
ην  (ποίησαν  κατά  πρόσωπον  μου,  τον  μόσχον  ον  Εποίησαν  εργά- 
τη ζεσθαι  αυτώ,  19τούς  άρχοντας  Ιούδα  και  τούς  δυνάστας   και  τούς 

2ο  ιερείς  και  τον  Χαόν,  20 και  δώσω  αυτούς  τοΊς  εχθροΐς  αύτών,  και  εσται 
τα.  θνησιμαΐα  αυτών  βρώσις  τοϊς  πετεινοίς  του  ουρανού  και  τοις  θη- 

2ΐ  ρίοις  της  γης.    21  και  τον  Σεδεκίαν  βασιλέα  της  Ιουδαίας  και  τούς 
άρχοντας  αυτών  δώσω  εις  χείρας  εχθρών  αυτών,  και  δύναμις  βασι- 

22  λβωί  ΒαβυΧώνος  τοις  άποτρεχουσιν  α7τ'  αυτών.     22ίδού   εγώ  συν- 
τάσσω, φησϊν  Κύριος,  και  επιστρέψω  αυτούς  εις  την  γην  ταύτην, 

και  ποΧεμησουσιν  επ'  αύτην  και  Χήμψονται  αύτην  και  κατακαΰσουσιν 
αύτην  εν  πυρι  και  τάς  πόΧεις  Ιούδα,  και  δώσω  αύτάς  έρημους  άπο 
κατοικουντων . 

ι  1Ό  λόγος  ό  γενόμενος  προς  Ίερεμίαν  παρά  Κυρίου  εν  ημέρας  Ιωακείμ 
βασιλέως  Ιούδα  λέγων 

2  2Βάδισον  εις  οίκον  Άρχαβε)ν  και  άζεις  αυτούς  εις  οίκον  Κυρίου 
3  «ϊ  μίαν  τών  αύΧών,  και  ποτιείς  αυτούς  οίνον.     3καί  εζηγαγον  τον 
Ίεχονίαν  υιον  Ίερεμιν  υιού  Χαβασειν  και  τούς  αδελφούς  αύτοΰ  και 

17  υμεις]  ΐηοερ  μ  Ν*  |  του  καλεσαι]  οιώ  του  ̂ Α(^  |  αφεσιν  ι°]  ρΓ  έκαστο  \  &Α( (ΐιηρίΌΐ)       ρΓ  έκαστος  Α  |  έκαστος]  εκαστδ\        οιη  Α  +  προς  τον  αδελφον 
αυτού  και  εκαστον  ̂ ·3Π12  |  πλησίον]  αδελφον  Α(^  |  αυτού]  +  και  εκαστον  προς 
τον  πλησίον  αυτού  Α(^)  |  ιδου]  ρΓ  και       (ροδίοα  ίιηρΓοΙ)        |  υμιν]  +  φησϊ\ 
κς  0™Ζ  18  οιώ  τους  μη  στησαντας  την  διαθηκην  μου  £<*  (Ιιαί)  ̂ε·»?Λ»&)  Α  | 
την  διαθηκην  (2°)]  '%·  τους  λόγους  της  διαθήκης  μου  (^)ηι£  |  οπί  μου  2°  (ηαΐ) 
^?(πι§:))  |  ζττοιησαν]  +  ·*■  ευ  δυο  ̂ Iη&  |  οιώ  ον  Κ  19  Ιούδα]  +  κ  αρχόντων 
ΙλημΟ™£  |  δυναστας]  ευνούχους  |  ιερις  £\*  |  τον  λαοί/]  ρ  Γ  πάντα  <5ιη£  +  της 
γης  τους  διελθοντας  ανα  μέσον  τώ\  διχοτομηματων  του  μόσχου  0™%  20  θνη- 
σιμαια]  ΐηοερ  εθνη  £\*  |  βρωσις]  βρωματα  Α(^)  21  της  Ιουδαιαϊ]  Ιούδα  Α  | 
έχθρων]  ρ  γ  των  Ν  |  αυτών  2°]+  κ  εις  χείρας  ξητουντώ\  την  ψυχην  αυτού 
0™%  |  δυνάμεις  Α  \  τοις  άποτρεχουσιν]  οι  αποτρεχοντες  Α  22  αυτήν  ι°] 
αυτούς  Α  \  ληψονται  (£Ά  |  οηι  αυτήν  3°  <2  |  πολις  Κ*  |  οιώ  και  6°  Α(^  |  δωσω] 
δ  δπρ  ΠΧ5  ΑΛ  |  αυτας]  αυτούς  ̂   |  έρημους]  εις  αβατον  Α(£  ΧΙΛΙ  1  γενα- 
μενος  Α  \  παρα  κυ  προς  Ιερεμιαν  Α  \  Ιωακείμ  {-κιμ  (^Ά)]  δεη  ταδ  ίη  Β  +  υιού 
Ιωσιοι;  Α(^  2  βαδισον]  πορευθητι  Α(^ηι£  |  οίκον  ι°]  οικιαν  (-κον  (^3) 
*·  τον  οίκον  |  λρχαβειν]  Αλχαβειν  Α  ΐαχαβειν  (^*  (-βιν  ̂ ;ι)  |  και  ι°] 
ρΓ  και  καλεσον  αυτούς  Α(^  |  αξεις]  έξεις  Κ*νί<Λ  (αξ.  Κ?)  εξαξεις  Α  3  εξη- 
γαγον]  ηγαγον  Α<^)  |  Ιεχοίααΐ']  Ιεζονιαν  (^)  |  Ιερεμιν]  Ιερεμίου  Α  \  υιου]  υιον  ζ)  [ 
Χαβασιν  Αζ> 
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χιλι  4  (XXXV  4) ιερεμιας 

Β  τους  νιους  αύτοΰ  και  πάσαν  την  οϊκ'ιαν  Άρχαβείν,  4  και  εισηγαγον  4 
αυτούς  εις  οίκον  Κυρίου  εις  το  παστοφόριον  νιων  Ίωνάι/  νίον  Άνανίον 
νίοΰ  ΤοδοΧίον  άνθρώπον  τον  θεον,  ος  εστίν  εγγύς  του  οϊκου  των  αρ- 

χόντων των  επάνω  του  οϊκου  Μαασαίου  νίον  Έ,εΧώμ  του  φνΧάσσοντος 
την  ανΧην.    5 και  έδωκα  κατά  πρόσωπον  αυτών  κεράμων  οίνου  και  5 
ποτήρια,  και  είπα  Πίετε  οίνον.    6 και  είπαν  Ον  μη  πίωμεν  οίνον,  οτι  6 
Ίωι/αδά/3  νιος  'Ρηχάβ  ό  πατήρ  ημών  ενετειλατο  ημίν  Χεγων  Ου  μη 
π'ιητε  οίνον,  νμείς  και  οι  υιοι  νμών  εως  αιώνος,  7 και  οϊκ'ιαν  ου  μη  η 
οίκοδομήσητε,  και  σπέρμα  ου  μη  σπείρητε,  και  άμπεΧών  ουκ  εσται 
ύμίν,  οτι  εν  σκηναίς  οικήσετε  πάσας  τάς  ημέρας  υμών,  οπως  αν 

ζησητε  ημέρας  ποΧΧάς  επ\  της  γης  εφ'  ης  διατρίβετε  νμείς  επ*  αυ- 
τής.   8 και  ηκούσαμεν  της  φωνής  Ίωναδάβ  τον  πατρός  ημών  προς  το  8 

μη  πιείν  οίνον  πάσας  τάς  ημέρας  ημών,  ημείς  και  αί  γνναΐκες  ημών 
και  οι  νιοι  ημών  και  αί  θνγατερες  ημών,  9 και  προς  το  μη  οίκοδομείν  9 
οικίας  τον  κατοικείν  εκεί·  άμπεΧών  και  αγρός  και  σπέρμα  ουκ  εγε- 
νετο  ημίν   10 και  ωκησαμεν  εν  σκηναίς,   και  ηκονσαμεν  και  εποιη-  ίο 
σαμεν  κατά  πάντα  α  ενετείΧατο  ημίν  Ίωναδάβ  ό  πατήρ  ημών.     "και  ιι 
εγενηθη  οτε  άνεβη  Ναβονχοδονοσόρ  επ\  την  γην,  και  ε'Ίπαμεν  είσ- 
εΧθείν,  και  είσηΧθομεν  εις  ΊερονσαΧήμ  από  πρόσωπον  της  δννάμεως 
τών  ΧαΧδαίων  και  από  πρόσωπον  της  δννάμεως  τών  Άσ συρίων,  και 
ωκονμεν  εκεί. 

12  Και  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  13  Οντως  Χεγει  Κύριος  " 

ΝΑς>       3  πασαν]  σ'  πάντα  α'θ'  ολον  ̂ Π1&  |  οικιαν]  σ'  οίκον  |  Αρχαβείν] 
Χαραβειν  Α  Ϋαχαβειν  (^  4  παστοφορειον  (^3  |  οπι  νιων  Α  |  οπι  Ιωναν 
νιου  Α(^  [  Ιωναν]  Ανναν  ζΚ  \  Αννανιον  ς\*  (Αναν.  £<ε·3)  |  οπι  υιοι;  Γοδολιοι; 
£\  |  05]  ο  (^*  (ο5  ί^)"^)  |  του  οίκον  των]  οικουντων  Α  οίκου  των  |  των 
επάνω]  οπι  των  Ν*Α(^  |  Μαασαίου]  Μασεον  £<*  Μαασεου  Κε·3  Μασαιου 
Α  |  Σελωμ]  Αιλωμ  Ν*  Σαιλωμ  Νε·3  \  την  αυλην]  την  οδον  Ν0·3^  οι  γ' 
τον  σταθμον  ̂ 1:ηε  5  έδωκα]  έστησα  Α(^)  |  αυτών]  +  των  υιων  οίκον  τω 
(δίο)  Ραχαβειν  ̂ Iη&  |  εΐ7τα]  +  *-  προς  αντονς  ̂ ^ηε  6  ου  μη  πιωμεν]  ον 
μη  πιομεν  Κ  ου  πιομεν  Α  |  οπι  υιοϊ  'Ρηχάβ  Κ*  (ηαΐ>  Κε·3  <?)ιη&)  |  Χεγων]  ειπας 
Α  |  αιώνος]  ρΓ  τον  7  οικίας]  οικίας  Α  \  οικήσετε]  κατοικησεται  Α^* 
(-τε  ί^3)  |  τας  ημερας]  +  της  ζωής  Α  \  αν]  εαν  <3*  {αν  ̂ 3)  |  ζησητε]  ζησεται 
^  ζητε  Α^  |  γη  Κ*  (7775  Κε·3?)  |  ης]  ων  Κ*  8  ηκονσαμεν]  εισηκονσαμεν 
Α<2  |  Ιωναδαβ]  Ιωναδαν  *  υιον  Ρηχαβ  ̂ Π1&  |  πιειν]  πινειν  Ν*  (πιειν  Ν?)  | 
τας  ημερας]  +  της  ζωής  Α(^  |  οπι  ημείς  και  αι  γνναικες  ημων  Α  |  ημων  40] 
νμων  9  οπι  και  ι°  Α<3  |  οικοδομειν]  οικειν  Α*  (οικοδομ.  Α3?)  | 
κατοικείν]  ρΓ  μη  ̂ Π1&  |  αμπέλων]  αμπελώνας  Χ  ρΓ  και  Α(^  |  αγρονς  Κ 
10  ωκησαμεν]  οικησαμεν  Α  |  οπι  και  εποιησαμεν  Α  |  α]  οσα  Α(^  11  ειπαμεν 
(-πομεν  Ο3-)]  είπαν  Κ*  (ειπαμεν  Κε·3<?))  |  εισελθειν  και  ε.σηλθομεν]  εισέλθετε 
και  εισελθωμεν  ̂   αναβαντες  εισελενσομεθα  Α(£  |  οιπ  α7το  πρόσωπον  της 
δνναμεως  των  Χαλδαιων  και  Ν*  (ηαο  Κε·3(?)ηι£)  Α  |  ωκονμεν]  οικονμεν  ί< 
ωκησομεν  Α  οικησωμεν  (^*  ωκησαμε]  0™% 
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ιερεμιας (XXXVI  2)  χυιι  2 

Πορευου  και  είπον  άνθρώπω  Ιούδα  και  το7ς  κατοικούσιν  Ιερουσαλήμ  Β 

ΐ4  Ού  μη  Χάβητε  παιδίαν  τού  άκούειν  τους  Χόγους  μου;  τ*  έστησαν  ρήμο. 
νιο\  Ίωναδάβ  νιου  'Ρηχάβ,  δ  ένετείΧατο  τοις  τέκνοις  αυτού  προς  το 
μη   πιεϊν   οίνον,    και   ουκ   έπίοσαν   και  εγώ    έΧάΧησα    προς  νμας 

ΐ5  ορθρον,  και  έΧάΧησα  κα\  ουκ  ηκονσατε.  15 και  απέστειλα  προς  υμάς 
τους  παϊδάς  μου  τους  προφήτας  Χέγων  Άποστράφητε  έκαστος  άπο 
της  όδού  αυτού  της  πονηράς  και  βελτίω  ποιήσατε  τα  επιτηδεύματα 
νμών,  και  ού  πορεύεσθε  οπίσω  θεών  ετέρων  του  δονΧεύειν  αύτοίί, 
και  οικήσετε  έπι  τής  γής  ης  έδωκα  νμίν  και  τοΊς  πατράσιν  νμών 

ι6  και  ουκ  εκΧίνατε  τα  ώτα  ύμών  και  ουκ  ήκούσατε.  10 και  έστησαν 

υίοί  Ίωναδάβ  υιού  'Ρηχάβ  την  έντοΧήν  τού  πατρός  αύτών,  ό  δε  λαόί 
ΐ7  ούτος  ούκ  ήκονσέν  μον.  Ι7διά  τούτο  ούτως  ειπεν  Κύριος  Ιδού  εγώ 

φέρω  έπι  Ίούδαι/  και  επί  τους  κατοικούντας  'ίερουσαΧήμ  πάντα  τα. 
ι8  κακά  α  έΧάΧησα  ε'π-'  αυτούς.  ι8διά  τούτο  ούτως  είπεν  Κύριος  Επει- 

δή ηκονσαν  νίοϊ  Ίωναδάβ  νιού  'Ρηχάβ  τήν  έντοΧήν  τού  πατρός  αυτών 
19  ποιεΐν  καθότι  ένετείΧατο  αύτοΐς  6  πατήρ  αύτών,  19ού  μή  έκΧίπτ) 

άνήρ  τών  υιών  Ίωναδάβ  νιού  'Ρηχάβ  παρεστηκώς  κατά  πρόσωπον 
μον  πάσας  τάς  ημέρας  τής  γής. 

Ηϊ?η  ι  τ>Εν  τφ  ενιαντψ  τφ  τετάρτω  Ιωακείμ  νιου  Ίωσεία  βασιλέως  Ίοι/δα  εγενήθη 
'  λόγοϊ  Κυρίου  7τοό$  με  λέγων 

2       2Αάβε   σεαντώ  χαρτ'ιον  βιβΧίον,  και  γράψον  έπ'  αυτού  πάντας 

13  κατοικουσι  Β*  {-σιν  ΒΕΪ>)  |  Ιερουσαλήμ]  ρν  εν  Α  |  παιδειαν  Β3ΐ5Α(2  |  του  ΚΑ<3 
ακονειν]  οηι  του  ΚΑ( )  14  νιου]  νιοι  Κ  |  Υηχοβ  Ν*  \  τέκνοις]  νιοις  0™£  |  επίο- 

σαν] επιον  Α(^  +  α'θ'  ·*·  εα>5  της  ημέρας  ταντης  οτι  ηκονσαν  της  εντολής  του 
πατρός  αντω\  ]  και  εγω]  καγω  Α  |  ορθόν  Κ*  (ορθρ.  Κ?)  |  οηι  και  ελαλησα  Α  | 
ηκονσατε]  εισηκονσατε  Α  15  απέστειλα]  απεστειλατε  0*  (-λα  ί^)3)  |  τονς 
τταιδαϊ]  το  ο  πεδα  Κ*  νίά  (τονς  παιδ.  Κ?)  τονς  δονλονς  Α^  |  προφητας]  +  ορθριξων 
κ  αποστελλων  και  |  της  οδον]  οπι  της  Κ  |  βελτιων  Β*  (-τιω  Β"111)  βελτιον  Α 
βελτιονα  |  πιησατε  Κ*νκ1  (ποιησ.  Κ?)  |  τα  επιτηδ.]  οπι  τα  Α  |  πορενεσθε] 
πορενσεσθαι  (^*  (-σεσθε  (^)3)  |  θων  Κ*  (θεων  Κ?)  |  έτερων]  αλλότριων  ΚΑ  |  ης] 
ως  Κ*  [ης  Κ?)  |  ηκονσατε]  εισηκονσατε  μον  Κ  16  νιοι]  ρΓ  οι  ΚΑ(^  |  Ιωναδαβ] 
Ιωναδ  0*  (-ναδαβ  ̂ ?)  |  νιον]  οι  νιοι  Κ  16 — 18  οπι  ο  δε  λαοί  ούτος... εν- 
τολην  του  πατρός  αντων  0*  (ηαβ  (()ιη}ίίηί')  16  ο  δε  λαο$]  και  ο  λ.  Κ  |  οντος] 
μου  Α  |  ηκονσεν]  ηκονσαν  Β*ίοηΝΑ(2  17  οπι  Α  |  αντονς]  +  θ'  *·  ανθ  ων ελαλησα  επ  αντονς  κ  ονκ  ηκονσα\  κ  εκαλεσα  αντους  κ  ονκ  απεκριθησα  (18)  κ  τω 
οικω  Ϋηχαβ  ειπέ\  Ιερεμίας  ̂ π,ε  18  Κυριος]+  *-  των  δνναμεων  ο  θς  Ιηλ 
0™%  |  υιοι]  ρΓ  οι  ΚΑ  |  οιπ  υιοι;  Ϋηχαβ  Κ  |  την  εντολην]  οηι  Κ  +  Ιωναδαβ  ̂ η1&  | 
αυτών  ι°]  +  σ'  κ  εφνλαξαν  σνν  πάσας  τας  εντολας  αντον  (^)ιη£  |  καθότι]  οσα 
Α  κατα  πάντα  οσα  19  ον]  ρΓ  δια  τούτο  ταδε  λέγει  κ!  τωι>  δι<ΐΌμ.εωι> 
05  ίηλ  ξ)"1*  |  εκλειττ77  Κ^Αξ)*  Χ1Λ1Ι  1  β»/]  ρΓ  και  Νε·3Ας)  ρΓ  α'0'  * 
[και]  εγενηθη  \  Ιωακιμ  Ο·1  |  υιω  ̂ *  (υιου  0*)  \  Ιωσια  Β''Κ  Ιωσιου  Α(^) 
2  χαρτιού]  χαρτην  Α^  α'  κεφαλίδα  σ'  τομο\  ̂ ιηε  |  αι/του]  αι/τω  Α 
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χυιι  3  (χχχνι  3) ιερεμιας 

Β  τους  Χόγους  ους  έΧάΧησα   προς  σέ  έπ\  ̂ Ιερουσαλήμ  και  εττΐ  Ιούδα 
και  έπ\  πάντα  τα  εθνη  αφ'  ης  ημέρας  ΧαΧήσαντός  μου  προς  σέ, 
ίίφ'  ημερών   Ίωσεια  βασιλέως  Ιούδα   και   έως  της  ημέρας  ταύτης. 
3ϊσως  άκούσεται  ό  οίκος  Ιούδα  πάντα  τα   κακά  α  εγώ  Χογίζομαι  3 
ποιήσαι  αύτοΊς,  Ίνα  άποστρέψωσιν  άπο  οδοί)  αυτών   της  πονηράς, 

κα\  ΪΧεως  εσομαι  ταΐς  άδικίαις  αυτών  και  ταις  άμαρτ'ιαις  αυτών.    4 κα\  4 
έκάΧεσεν  Ιερεμίας  τον  Βαρούχ  υ'ιόν  Νηρίου,  κα\  εγραψεν  άπο  στό- 

ματος Ιερεμίου  πάντας  τους  Χόγους  Κυρίου,  ους  εΧάΧησεν  προς  αυ- 
τόν,  εις  χαρτίον  βιβΧίου.     5  και   ένετειΧατο  Ιερεμίας   τώ    Βαρούχ  5 

Χέγων  Έγώ  φυΧάσσομαι,  ου  μη  δύνωμαι  εϊσεΧθεΊν  είς  οίκον  Κυρίου. 

6 και  άναγνώση  εν  τω  χαρτιού  τούτω  είς  τά  ώτα  του  Χαού  εν  ο'ίκω  6 
Κυρίου  εν   ημέρα  νηστείας,   και  εν   ώσϊ   παντός  Ιούδα  τών  ερχο- 

μένων εκ   πόΧεως  αυτών  άναγνώστ;   αυτοϊς.    71σως   πεσείται  εΧεος  η 
αυτών  κατά    πρόσωπον   Κυρίου,   και    άποστρέψουσιν   εκ  της  οδού 
αυτών  της  πονηράς,  οτι  μέγας  6  θυμός  και  η  οργή  Κυρίου  ην  εΧά- 

Χησεν επί  τον  Χαόν  τούτον.    8  και  έποίησεν  Βαρούχ  κατά  πάντα  α  8 
ένετειΧατο  αύτω  Ιερεμίας,  τού  άναγνώναι  εν  τω  βιβΧίω  Χόγους  Κυ- 

ρίου εν  ο'ίκω  Κυρίου.    9 και  εγενήθη  εν  τω  έχει  τω  όγδόω  βασιΧεΐ  9 
Ιωακείμ  τώ  μην\  τώ  ένάτω  έζεκκΧησίασαν  νηστείαν  κατά  πρόσ- 

ωπον Κυρίου   πάς  ό  λαόί  εν  ΊερουσαΧήμ   και  οίκος  Ιούδα.     10  και  ίο 
άνεγίνωσκε  Βαρούχ  εν   τω  βιβΧίω  τούς  Χόγους   Ιερεμίου  εν  ο'ικω 
Κυρίου,  εν  ο'ίκω  Ταμαρείου  υιού  Σαφάν  τού  γραμματέως,  εν  τη  αύΧη 
τη   επάνω   εν   προθύροις   πύΧης  τού  ο'ίκου  Κυρίου  της  καινής  και 

ΝΑς)       2  ελαλησα]  εχρηματισα  ΑΟ^Ζ  |  Ιερουσαλήμ]  ϊηλ  Α(±*  {Ιλ'ημ  (Ι11^)  |  Ιούδα ι°]  Ιούδας  Β31"^0·3     |  Ιωσεια]  Ιωσια  Β^ΚΑ  Ιωσιου  3  ακονσονται 
Α(^  |  ο  οίκος]  οιη  ο  Α(^  |  πάντα]  ρΓ  συν  (^Π1£  |  τα  κακα]  σα  κ.  Α*ν'ά  |  εγω 
λογίζομαι  ποιησαι  αυτού]  ελαλησα  επ  αυτούς  Α  |  ποιησαι]  ρΓ  του  |  απο- 
στρεψωσιν]  αποστραφωσιν  Α(^  +  θ'  ·*·  έκαστος  (^"^  [  αυτωρ  ι°]  αυτού  Α  |  ταυ 
(ται  Κ*)  αδικιαυ]  ταυ  αδικία*  Α*  (-κιαις  Α1£θΓί)  4  τον]  την  Κ*  (τον  Κ?)  | 
εγραψεν]  +  Βαρούχ  Α^  |  ελαλησεν]  εχρηματισεν  Α(^)  5  ου  (οι/λ  (?ουδ)  &\*) μη  δυνωμαι]  και  ου  δυναμαι  Α(£  6  χαρτιω]  χάρτη  ̂ ^Α^  |  εν  ήμερα 
νηστιας  και  εν  ωσιν  δΐιρ  Γ3.5  Α3?  |  νηστιας  ΚΑ3?ζ)*  (-τειας  ̂ 3)  |  εν  ωσι]  εν 
ωσιν  ̂ Α3?  ευ  τα  ωτα  |  Ιούδα]  του  λαου  Α  |  πόλεων  |  ανάγνωση]  ρΐ"  και 
7  αττοστρεψουσιν]  +  θ'  ··*·  έκαστος  ̂ η1?  |  εκ]  απο  Α(^  |  οδο  Κ*  (υ  5ΐιρ£Γ50Γ  Κ?)  | 
ο  θυμος]  +  κϋ  Α  |  οπι  Κυρίου  Α  |  ην]  η  Α*  (ν  δΐιρεΓδΟΓ  Α1)  |  ελαλησεν] +  κ$ 
Α<3  |  λαον]  τόπον  Α  8  Βαρούχ] +  α'σ'  *·  υιος  Ν^ριου  |  α]  οσα  ζ^ζ  | 
λογούς]  ρτ  τους  Α(^  9  ογδοω]  πεμπτω  Α^  |  βασιλει  Ιωακείμ]  ρΓ  τω 
Β3ΐ>£<(2  Ιωακείμ  βασιλει  Α  \  τω  μηνι]  ρΓ  εν  Α<3  |  εξεκλησιασεν  Ν*  (-σαι/ 
^ο.α(?)^  |  νηστία\  Κ  |  ε»/  Ιερουσαλήμ]  ευ  Ιλ??μ  Α  οιη  εν  (±  +  κ  πας  ο  λαος  οι 
ερχόμενοι  εκ  πόλεων  ϊουδα  εις  Ιερουσαλήμ  (^)ΙΤ1&  |  οίκος]  ρΐ"  ο  Α  10  α^εγι- 
νωσκεν  ΚΑ^  |  τουϊ  λογούς]  οϊώ  τους  Α  α'σ'  '%·  [τους]  ̂ 5ιφε^5^«·  |  Γαμαριου 
Β^Α(2  :  ϊΐβπι  1 1  |  οηι  πύλης  Α  |  του  οίκου]  οιη  του  Α(2  |  οιη  και  2°  Α(^ 
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ιερεμιας (XXXVI  2ΐ)  ΧΙΛΙΙ  21 

ιι  εν  ωσι  παντός  τον  λαού.  11  και  ήκουσεν  Μειχαίας  υιός  Ταμαρείου  υιού  Β 
ΐ2  Σαφάν  απαντάς  τους  λόγους  Κυρίου  εκ  του  βιβλίου.  12  και  κατίβη 

είς  οϊκίαν  του  βασιλέως,  είς  τον  οίκον  του  γραμματέως,  και  ιδού 

εκεί  πάντ€ς  οι  άρχοντες  εκάθηντο,  'Έλεισαμά  ό  γραμματεύς  κα\ 
Ααλαίας  υιός  Σελεμίου  και  Ίωναθάν  υιός  Ακχοβωρ  και  Ταμαρίας 
υιός  Σαφαν   και  Σεδεκίας  υιός  Άνανίου   και   πάντες  οι  άρχοντες, 

13  13  και  άνηγγειλεν  αντοίς  Μειχαίας  πάντας  τους  λόγους  ους  ήκονσεν 
ΐ4  αν αγινώσ κοντός  Βαρούχ  είς  τα  ώτα  του  λαοϋ.     14 και  απέστειλαν 

πάντες  οί  άρχοντες  προς  Βαρούχ  υίον  Νηρίου  υ  ιόν  Ναθανίου  υίον 
Σελεμίου  υιού  Χουσεϊ  λέγοντες  Τό  χαρτίον  εν  ω  συ  άναγινώσκεις 
εν  αυτω  εν   ώσ\  του  λαού,  λάβε  αυτό  είς  την  χεϊρά  σου  και  ηκε. 

15  καΧελαβεν  Βαρούχ  τό  χαρτίον  και  κατέβη  προς  αυτούς.  15  και  είπαν 
ι6  αντω  Πάλιν  άνάγνωθι  είς  τα.  ωτα  ημών  και  άνεγνω  Βαρουχ.  ι6και 

εγενηθη  ως  ήκουσαν  πάντας  τους  λόγους,  συνεβουλεύσαντο  έκαστος 

προς  τον  πλησίον  αυτού  και  είπαν  '  Αναγγελλοντες  άναγγειλωμεν 
17  τω  βασιλεί  απαντάς  τους  λόγους  τούτους.  17  και  τον  Βαρουχ  ηρώ- 

ι3  τησαν  λέγοντες  Πού*  εγραψας  πάντας  τους  λόγους  τούτονς;  ιδκαί 
είπεν  Βαρούχ  Άπό  στόματος  αύτοΰ  άνηγγειλεν  μοι  Ιερεμίας  πάντας 

19  τους  λόγους  τούτους,  και  εγραφον  εν  βιβλίω.     19 και  είπαν  τώ  Βαρούχ 
Βάδισον  κατακρύβηθι,  συ  και  Ιερεμίας·  Άνθρωπος  μη  γνώτω  που 

2ο  ύμείς.     20  και   είσηλθον   προς  τόν   βασιλέα  είς  την   αύλην,   και  τό 
χαρτίον  έδωκαν  φυλάσσειν  εν  ο'ίκω  'Έλεισά,  και  ανήγγειλαν  τω 

2ΐ  βασιλεί    πάντας  τους  λόγους.     21  και    άπέστειλεν   ό  βασιλεύς  τόν 

10  εν  ωσι]  εν  ωσιν  βι?  τα  ωτα  11  Μιχαιας  ΒύΑ(}  ΝΑζ) 
Μιχεα$  Ν:  ίΐβπι  13  |  απαντάς]  παντας  Α(^)  12  οικίας]  οίκον  ΝΑί^)  \ 
Έίλισαμα  ΝΑΟ  |  Ααλιας  Ν  Δαλεα$  Α  |  Σελεμιον]  Έεδεκιον  Ν  |  ϊωναθαν]  Να^αϊ' 
ΑΟ_*  Ελναθαν  |  Ακχοβωρ]  ΐηοερ  Ακχοβη  Ν*  (Ακχοβωρ  Ν?)  Αχοβωρ  Α 
Ακοβωρ  |  άρχοντες  2°]  άρχοντας  (-ντες  Ν?)  13  αναγιγνώσκοντος  Α  | 
Βαρουχ]  ρΓ  του  Α(^>  \  του  λαου]  κυ  του  ου  (δίο)  Κ*  (ΐηιρΓοΙ)  κυ  δΐιρβΓδΟΓ  λα  Ν?) 
14  Νηριου]  +  τον  Ιουδβι  Α  +  τ.  Ιούδας  |  νιον  ·2°]  νιον  Ν  |  Σαλαμιου  Α  | 
Χουσι  ΝΑ(^)  |  οπι  λέγοντες  το  χαρτίον  Ν*  (Ιιαο  Ν0·^)"^)  |  χαρτίον  ι°]  βιβλιον 
Αζ>  |  συ  {σον  Ν*)]  οσι  Α(^*  (ΗαΙο  δίΛ  *  ς)ιη&)  |  εν  αντω  δΐιο  "*■  Ο/  |  εν  ωσι 
(-σιν  ΝΑ)]  βΐ5  τα  ωτα  0_  |  οιώ  εΐ5  την  χείρα  σου  Ν*  (ηαΐ)  ̂ ^  αϊΌ  |  Βαρουχ  1°] 
+  υιος  Χηριου  Α(^  |  χαρτίον  2°]  4-  εν  χειρι  αυτού  Α  βιβλιον  εν  τη  χειρι  αυτού  0. 
16  εγενηθη]  εγενετο  Ν  |  παντας]  παν  1)ϊδ  δΟΓ  Ν*  \  αναγγελοντες  Α  \  αναγ- 
γελωμεν  Ν*  (αναγγειλ.  Ν?)  ΑΟ^  αναγγελλωμεν  ^*  |  απαντάς]  παντας  &Α(^ 
17  που]  πόθεν  Ν  (ίηοερ  7του  Ν*)  Α(^)  |  οιη  παντας  Ν  18  αντου]  οπι  Α 
Ιερεμίου  ̂   |  ανηγγελλεν  |  οπι  Ιερεμίας  |  και  2°]  καγω  Α(^>  |  εν  βιβλιω] 
επι  βιβλίου  19  είπαν]  +  οι  άρχοντες  ΑΟ_  |  τω  Βαρουχ]  7τροϊ  Β.  Α  | 
βαδισας  |  κατακρύβηθι]  και  κρνβηθι  Α  |  άνθρωπος]  \π  και  ΝΑ  |  ̂νω  Α  | 
υμεις]  υπάγεις  Ν*  (υ/ζ.  Ν?)  20  εισεηθον  Ν*  (εισηλθ.  Ν?)  |  χαρτίον]  βιβλιον 
Α(^  |  Ελεισα]  Ελισαμα  Α(^ :  ίίβπι  2 1  \  λογούς]  +  τούτους  Α  βΐ  (δαϋ  Φ) 
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ΧΙΛΙΙ  22  (XXXVI  22)  ΙΕΡΕΜΙΑΣ 

Β  Ίουδείν   λαβεΐν  το  χαρτίον.     και  ελαβεν   αυτό  εξ  οίκον  Έλεισά, 
και  άνεγνω  Ίουδείν  «$■  τα  ωτα  τον  βασιλέως  και  εις  τά  ωτα  πάντων 
των  αρχόντων  των  εστηκότων  περ\  τον  βασιλέα.    22  και  ό  βασιλεύς  22 
εκάθητο  εν  ο'ίκω  χειμερινώ,  και  εσχάρα  πνρος  κατά  πρόσωπον  αυ- 

τόν.   23 και  εγενηθη  άναγινώσ  κοντός  ΊονδεΙν  τρεΊς  σελίδας  και  τεσ-  23 
σάρας,  άπετεμνεν  αντάς  τώ  ξνρώ  τον  γραμματέως  και  εριπτεν  εις 
το  πνρ  το   επ\  της  εσχάρας,  εως  εξελιπεν  πάς  6  χάρτης   εις  το 

πυρ  το  επ\  της  εσχάρας.    24 και  ουκ  εζήτησαν,  και  ον  διερρηξαν  τά  24 
Ιμάτια  αντών  ό  βασιλενς  και  ο'ι  παίδες  αντον  οι  άκονοντες  πάντας 
τους  λόγονς  τοίιτονς.     23  και  'Έλναθάν   και  Γοδολι'αί  υπεθεντο  τώ  25 
βασιλεϊ  προς  το  κατακανσαι  το  χαρτίον.    20 και  ενετειλατο  6  βασι-  26 
λβύί  τω  Ίερεμεήλ  υιω  του  βασιλέως  και  τω  Έ,αρεά  νίώ  'Έσριήλ  σνλλα- 
βειν  τον  Βαρονχ  και  τον  *\ερεμίαν  και  κατεκρνβησαν.  27  Και  27 
εγενετο  λόγος  Κνρίον  προς  \ερεμ'ιαν,  μετά  το  κατακανσαι  τον  βασι- 

λέα το  χαρτίον,  πάντας  τονς  λόγονς  ονς  εγραψεν  Βαρονχ  άπο  στό- 
ματος Ίερεμίον,  λέγων  28Τΐάλιν  λάβε  σν  χαρτίον  έτερον  και  γράψον  28 

πάντας  τονς  λόγονς  τονς  οντάς  επί  τον  χαρτίον  ους  κατεκαυσεν  ό 

βασιλεύς  Ιωακείμ,  29 και  ερεις  Ούτως  είπεν  Κύριος  Συ  κατεκανσας  29 
το  χαρτίον  τούτο,  λέγων  Διά  τι  εγραψας  επ'  αύτω  λέγων  Έίσπο- 
ρευόμενος  εισπορεύσεται  ό  βασιλεύς  Βαβυλώνος  και  εξολεθρεύσει  την 

γην   ταυτην,    και  εκλείψει   απ*   αυτής  άνθρωπος   και   κτήνη;    30 διά  30 
τούτο  ούτως  είπεν  Κύριος  επ\  Ιωακείμ  βασιλέα  Ιούδα  Ουκ  εσται 

ΝΑ(^       21  Ιουδιν  (ι°)  Κ  |  χαρτίον]  βιβλιον      |  ελαβον  Χ  |  εξ  οίκου]  εκ  του  οίκου 
|  οτώ  πάντων  Α^  |  περι]  προς  Α  23  Ιωδειν  Α  |  και  2°]  η  ̂ε·4ν'ά  | 

απετεμεν  Α  |  αντας]  αυτα  ΝΑ  |  ξυρω]  σ'  σμίλη  ̂ Π1ε  |  ερειττε  Β*  ερριπτεν 
Β&(νκΐ)  ς>  |  εω5...τ?75  εσχαρας  (2°)]  ΐ)ίδ  δετ  Β*  (υηο  ίηοΐ  ι°  Β3  ηοη  ίηδί  Β13)  οαι  (^* 
(Και)  δίΛ  *  ζ)11^)  |  εως]  +  ον  ΑΟ™^  \  εξελειπεν  Ν^Α*^  |  οιη  το  ετι  ι°  ζ)11^ 
24  εζήτησαν]  εξεζητ.  Α(±  +  τον  Ίν^ε  |  οπι  ου  Ν*  (ηαΐ)  |  διερηξαν  Ν* 
(διερρ.  Ν?)  |  οι  παίδες]  ρΓ  πάντες  |  οι  ακουοντες]  ακονσαντες  Α  οι  ακονσ.  | 
πάντες  Α  25  Ελνα0αν]  Ναθαν  Α  |  Γοδολια$]  Δαλαισα  κ  Γολιαϊ  κ  Ταμαριας 
1^0.0  πι&5υρ  Γοδολια5  και  Ταμαριας  Α  Δαλαια*  και  Ταμαριας  και  Τοδολιας  ̂   | 
κατακανσαι]  ρΓ  /χτ?  Χς·Ε  Α(^  |  χαρτιού]  βιβλιον  Α  +  και  ουκ  ηκονσεν  αντων 
26  Ιερεμιαηλ  Ν  Ιερεμιηλ  Α  |  Σαράια  Α<2  |  Εσρι??λ  (Εσφ.  Α  Εσδρ.  <3)]  ρν  *· 
του  (^"^  |  τον  2°]  αυτόν  Κ*  |  Ιερεμηαν  Ννίά  |  οπι  και  κατεκρνβησαν  Ν*  (ηαΐ> 
^α.3πι&5υρ)  |  Κατεκρνβησαν]  + υπο  κϋ  ̂ ^  27  Ιίί  ΐη  Α  |  οιη  και  εγενετο... 
Ιερεμιαν  Ν*  (ηαΐ)  Κ^πι^υρ)  |  ̂ ο.α  |  κατακαυσαι]  καυσαι  (-σε  Ν*)  ΝΑ  | 
χαρτίον]  ΐηοερ  χο  Ν*  28  συ]  σεαυτω  Α  |  ίτανταϊ]  απαντάς  Α^  |  ουί] 
ου  ̂ *ν^^1  29  ερεις]  ρΐ"  7τροϊ  Ιωακβιρ:      |  χαρτίον]  βιβλιον  Αζ)  |  δια 
τι]  δια  το  Ν*  |  αυτω]  αυτο  ̂ ^^  |  εισπορεύσεται]  εισπορενετ.-  ίν*  (-σεται  Ν?) 
εισελευσεται  ()  \  εξολοθρεύσει  Β5  εξωλεθρενσι  Ν*  (-σει  Ν?)  ολεθρενσει  (±  \ 
εκλείψει]  εκτριψει  Α(^  |  αν^ρωττοϊ]  άνϋν  Α^  |  κτήνη]  ίηοερ  κι  Ν*  νιά  30  α 
Ιούδα  ουκ  δηρ  Γ3.δ  Βε1)  |  Ιοδα  Ν 
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ΙΕΡΕΜΙΑ2 (χχχνπ  9)  χιιν  9 

αυτώ  καθήμενος  έπ\  θρόνου  Ααυείδ,  και  το  θνησιμαΐον  αυτόν  εσται  Β 
έριμμένον  εν  τω  καύματι  της  ημέρας  και  εν  τώ  παγετώ  της  νυκτός. 

3ΐ  31  και  έπισκέψομαι  *π  αυτόν  κα\  επ\  το  -γένος  αυτού  κα\  €ΐΛ  τους 
παϊδας  -αυτού,  καϊ  επάξω  έπ'  αυτόν  καϊ  4ίγ\  τους  κατοίκούντας 
Ιερουσαλήμ  και  €ττ\  γην  Ιούδα  πάντα  τά  κακά  α  έλάλησα  7τρό$· 

32  αυτούς,  κα\  ουκ  ήκουσαν.  32 και  ελαβεν  Βαρούχ  χαρτίον  έτερον  και 
εγραψεν  έπ'  αύτώ  από  στόματος  Ιερεμίου  απαντάς  τους  λόγους  του 
βιβλίου  ους  κατέκαυσεν  Ιωακείμ·  και  ετι  προσετέθησαν  αυτω  λόγοι 
πλείονες  ως  ούτοι. 

XXVII)  1        τΚαι  έβασίΧευσεν  Σεδεκίας  υιός  Ίωσίία  αντί  Ιωακείμ,  ον  εβασ'ι- 
2  λευσεν  Ναβουχοδονοσόρ  βασιΧεύειν  του  Ίουδα.     2 και  ούκ  ήκουσαν 
αυτός  καϊ  οι  παίδες  αυτού  και  ό  Χαός  της  γης  τους  Χόγους  Κυρίου  ους 

3  εΧάΧησεν  εν  χειρϊ  Ιερεμίου.     3 και  άπέστειΧεν  ό  βασιΧεύς  Σεδεκίας 
τον  Ίωαχαλ  υιόν  ΣεΧεμίου  και  τον  Σοφον ιαν  υιόν  Μαασαίου  τον  ιερέα 

4  προς  Ιερεμιαν  Χέγων  ΤΙρόσευζαι  δη  περ\  ημών  προς  Κυριον.     4  και 
Ιερεμίας  ηΧθεν  και  διήΧθεν  δια  μέσου  της  πόΧεως,  και  ούκ  έδωκαν 

5  αυτόν    είς    οίκον    της    φυΧακής.     5  και    δύναμις  Φαραώ  έξήΧθεν  εξ 

Αιγύπτου,  και  ήκουσαν  ο'ι  ΧαΧδαΊοι  την  άκοην  αυτών,  και  άνέβησαν 
6  επ\  Ιερουσαλήμ.    6  και  έγένετο  Χόγος  Κυρίου  προς  Ιερεμιαν  Χέγων 
7  7Ουτω$·  είπεν  Κύριος  Ούτως  έρεις  προς  βασιΧέα  Ίουδα  τον  άποστεί- 
Χαντα  προς  σέ  τού  έκζητήσαί  με  Ιδού  δύναμις  Φαραώ  ή  επελθούσα 

8  ύμϊν  είς  βοήθειαν  άποστρέψουσιν  είς  γην  Αιγύπτου,  8 και  άναστρέ- 
ψουσιν  αύτο\  οι  ΧαΧδαΊοι  και  ποΧεμήσουσιν  επί  τήν  πόΧιν  ταύτην,  και 

9  συΧΧήμψονται  αυτήν  και  καύσουσιν  αυτήν  πυρί.    9οτι  όντως  είπεν 

30  θρονον  Α  |  εσται  το  θν.  αυτού  |  ερριμμενον  ΒΆ^οτ^λ>  ρεριμμενον  Α  ΝΑζ) 
31  εττι  ι°]  ίηοερ  εο  £\*  |  αυτόν  2°]  αυτούς  ̂ Α(^*  {-τον  (^ε)  |  γην  Ιουδα]  την 
Ιδουμαιαν  Κ*  την  Ιουδαιαν  Κ0·*  την  γην  Ιουδα  |  προς]  εττ  Α(^  32  αυτω  ι°] 
αυτού  (<)  |  απαντάς]  παντας  ̂   \  ους]  ου  ̂   |  ετι]  επι  τι  ςΚ*  Χϋ,ΐν  1  Ιωσια 
Β^^Α  Ιωσιου  (,)  |  Ιωακείμ]  ρτ  Ιεχονιου  νιου  Α^  |  Χ αβουχοδονοσορ  {Ναβονχορδ. 
Β)]  +  βασιλέως  Βαβυλωνος  Α^  2  ηκουσεν  3  Ιωαχαλ]  Ιωαχαχ  Κ* 
Ιωαχας  ̂ ^Αί^  |  Σελεμιου]  Σεδεκιου  Κ  |  Μαασαίου]  Μ^ασαιου  Βε1)  Μασαιου 
Α  |  ιερέα  δυρ  πίδ  Αα  (Ιερεμιαν  Α*)  |  Ιερεμιαν]  +  πάντες  τον  προφητη\ 
0™%  |  οιτι  δη  (2  4  διηλΟεν  και  ηλθεν       |  δια  μέσου]  ανα  μέσον  Α(^)  | 
έδωκαν  (εδ  δυρ  ταδ  Β,3'Γοη')]  απηγαγον  ̂   |  οίκοι*  της  φυλακής]  οικιαν  της  φ.  & 
φυλακην  5  δυναμιν  Κ*  |  επι]  απο  Κ^Αί^         6  ΙΪΙ  ϊη  Α        7  βασι- 

λέα] ρΓ  τον  |  τον  αποστίΐλαντα]  τον  αποστελλοντα  Ν  |  του  εκξητ.]  οιτι 
του  Α  |  με]  σε  Κ*  {με  Κε·3<?))  |  νμιν]  ημιν  Α  |  βοηθιαν  Κ  |  αποστρεψωσιν  ̂ * 
{•ψουσιν  ̂ :ι)  |  οιη  ευ  γην  Αιγύπτου  Κ*  (Ηαΐί  φ.»(*)πΐ8τίηί')  8  οιη  καί 
αναστρεψουσιν  Ν*  (Ηαο  Ν0 ίηί)  |  αυτοί]  οιτι  Α  δίΛ  %  φ  |  Χαλδεοι  Κ  |  και 
πολεμησουσιν  επι  την  πολιν]  οι  ττολεμουντες  την  γην  Α  |  συνλημψ.  Κ  συλληψ. 
Ο^3-  |  καύσουσιν]  κατακαυσουσιν      \  τυρί]  ρΓ  εν  Α(^  9  οιη  οτι  ι°  ί\ 

3^-9 



χι,ιν  ΙΟ  (χχχνπ  ίο) ΙΕΡΕΜΙΑΣ 

Β  Κνριος  Μη  νποΧάβητε  ταις  ψυχαϊς  υμών  Χεγοντες  *  Αποτρεχοντες 
άπεΧεύσονται  αφ   ημών  οι  ΧαλδαΓοί,  οτι  ου  μή  άπεΧθωσιν,  10 και  εάν  ίο 
πατάξητε  πάσαν  δύναμιν  τών  Χαλδαίων  τούς  ποΧεμούντας  ύμας,  και 
καταλειφθώσίν  τίνες  εκκεκεντημενοι,  έκαστος  εν  τω  τόπω  αυτόν  ούτοι 

άναστήσονται  και  καύσονσιν  την  πόλιν  ταύτην  εν  πνρ'ι.  11  Και  ιι 
εγενετο  οτε  άνεβη  η  δνναμις  των  Χαλδαίων  άπο  Ίερονσαλήμ  άπο 

προσώπου  της  δυνάμεως  Φαραώ,  12εξήΧθεν  Ιερεμίας  άπο  Ιερουσαλήμ  ΐ2 
τον  πορενθηναι  εις  γήν  ΒενιαμεΙν  του  αγόρασαν  εκείθεν  εν  μεσω  τον 

Χαον.    ϊ3καί  εγενετο  αύτος  εν  πύΧτ)  Βενιαμείν,   καϊ  εκεί  άνθρωπος  13 
παρ*  ω  κατεΧνεν  Σαρουιά  υιός  ΣεΧεμίου  υιού  Άνανίου,  και  συνεΧαβεν 
τον  Ίερεμίαν  Χεγων  Προς  τους  ΧαΧδαίονς  σύ  φεύγεις;   Ι4και  είπεν  14 
ΨβΟδοί*  ουκ  εϊς  τους  ΧαΧδαίους  εγώ  φεύγω,   και  ουκ  είσήκουσεν  αντον1 
καΊ  σννεΧαβεν  Σαρονιά  τον  Ίερεμίαν  κα\  είσήγαγεν  αντον  προς  τονς 

άρχοντας.     13  κα\  επικράνθησαν  οι  άρχοντες  επί  Ίερεμίαν  καϊ  επά-  15 
ταζαν  αυτόν,  και  άπεστειΧαν  αντον  εις  την  οίκίαν  Ίωναθάμ  τον  γραμ- 

ματέως,  οτι   ταύτην    εποίησαν    εϊς   οίκίαν    φνΧακής.    16 και    ηλθεν  ι6 
Ιερεμίας  εις  οίκίαν  τον  Χάκκον  και  βΐί  την  χερεθ,  και  εκάθισεν  εκεί 

ημέρας  ποΧΧάς.    17 και  άπεστείΧεν  Σεδεκίας  και  εκάΧεσεν  αύτόν,  και  17 
ηρώτα  αντον  ό  βασιλεύς  κρνφαίως  ειπείν  Ει  εστίν  6  Χόγος  παρά 

Κνρίον;  και  είπεν  "Εστίν  εις  χεϊρας  βασιΧεως  ΒαβνΧώνος  παραδο- 
θήστ).     ι8και  είπεν   Ιερεμίας  τω  βασιΧεί  Τι  ήδίκησά  σε  και  τονς  ι8 
παϊδάς  σου  και  τον  Χαον  τούτον,  οτι  σύ  δίδως  με  εις  οίκίαν  φυΧακής; 

19 και  πού  είσιν  οι  προφηται  υμών  οι  π ροφητενσαντες  νμίν  Χεγοντες  19 

Ϊ*Α(3       9  απελενσονται]  α'σ'  πορευσονται  0™%  |  Χαλδβοι  10  δυνα- 
μιν]  ρΓ  την  (,)  [  Χαλδεων  £\ :  ίίεηι  1 1  |  κατάλειφθωσι  0*  |  τω  τοπω]  οιτι  τω 
Α  |  ούτοι]  οτι  αυτοί  Α  |  αναστησουσιν  (-σονται  £<?)  |  κανσονσιν]  ΐηοερ 
καυσι  Ν*  11  οτε]  ως  (±  |  απο  ι°]  επι  Αζ^ζ  12  Ιηρεμιας  Α  |  τον 
πορευθηναι]  τον  πορευεσθαι  {-σθε  £\*  -σθαι  ̂ ν0·13)  Ν  οηι  του  |  εκειθεν]  +  αρτον 
^α.&  τα§  ς>πι§·  13  κατελνσεν  Α(^  |  Σαρουιας  ΝΑ  Αρουιας      \  νιου]  νιος 
£ν  I  Χαλδ6ου$  Ν:  ίίεπι  14  14  ουκ  εις]  ουχί  προς  ̂ ^Α^  |  εισηκονσεν] 
ηκουσεν  ΝΑ(^  |  Σαρουιας  ΝΑ  Ιαρουιας  ̂ *  Αρ.  (23  15  αντον  2°]  +  α'θ' 
*  βΐ5  οικο\  φυλακής  (^Π1£  |  οικειαν  ϋϊδ  Β*  {-κιαν  Β*5)  ]  Ιωναθαν  ΝΑ(^)  |  οικιαν 
1°]  οίκον  Α  |  φυλακής]  ρΓ  της  Ν*  (ίπιρίΌΟ  ̂ ε·3(?))  16  και  ι°]  οτι  Ν*  (και 
Κε·Ε<?')  |  ηλθ  εν  ...χερεθ]  ·%·  εισηλθεν  Ιερεμίας  εις  τον  οίκον  του  λάκκου  κ  εις  τον 
συγκλεισμον  0™8  |  οικιαν]  τον  οίκον       |  χερεθ]  χαρεθ  Ν  17  Σεδεβκιαϊ 
Κ  |  και  εκαλεσεν  αυτόν]  δΐιβ  *  <3α  |  αυτόν  ΐ°]  ϊηοερ  αυτα  ̂ *  |  ηρωτα]  ηρω- 
τησεν  Κ  επηρωτησεν  Α  \  ο  βασιλεύς  (-\ες  ̂ *)]  οηι  Α  οι  βασιλείς  (±*  (ο  βασι- 

λεύς (23)+  ·*·  εν  τη  οικία  αυτού  ̂ Iι18^  οηι  ειπείν  ΚΑ(^  |  ο  λόγος  παρα  Κνριον] 
λόγος  θϋ  ϋ,*  λ.  παρα  θϋ  ̂ °·Ά  λόγος  κν  Α  λόγος  παρα  κϋ  (^)  [  είπεν]  +  αυτω  Α(^) 
+  Ιερεμίας  ̂ ^η^?  |  εστίν  2°]  +  α'σ'  *  κ  είπε  ̂ Iηε  18  Ιηρεμιας  Α  |  βασιλει] 
+  α  ·*·  Σεδεκια  ^,η2  |  συ]  σοι  Ν  |  φυλακής]  ρΓ  της  Α  19  προφη- τεύοντες Α 
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ιερεμιας (χχχνπι  7)  χιν  7 

2ο  οτι  Ού  μη  ελθτ)  βασιλεύς  Βαβυλώνος  εττ\  τήν  γήν  ταύτην ;  20 και  νυν,  Β 
κύριε  βασιλεύ,  πεσετω  το  ελεός  /αον  κατά  πρόσωποι/  σον  και  τι  απο- 

στρέφεις με  εις  οίκίαν  Ίωναθάμ  τού  γραμματέως,  και  ού  μη  αποθάνω 
2ΐ  εκεί;  21  και  συνέταξαν  ό  βασιλεύς,  και  ενεβάλοσαν  αύτον  εις  οίκίαν  της 

φυλακής,  και  ε'διδοσαν  αύτω  αρτον  ενα  της  ημέρας  έξωθεν  ου  πεσ- 
σουσιν,  εως  έξελιπον  οι  Άρτοι  εκ  της  πόλεως·     και  εκάθισεν  Ιερεμίας 

ν         εν  ττ)  αυλή  της  φυλακής. 
νΧνίΙΙ)    ι        ΙΚαι  ήκουσεν  Σαφαν'ιας  υίος  Ναθαν  και  Γοδολι'αχ·  υιός  ΤΙασχώρ  και 

Ίωαχάλ  υίος  Σελεμίου  τους  λόγους  ους  Ιερεμίας  ελάλει  επ\  τον  λαον 

2  λέγων  2 Ούτως  είπεν  Κύριος  Ό  κάτοικων  εν  ττ}  πολει  ταύτη  άπο- 
θανεΐται  εν  ρομφαία  και  εν  λιμώ,  και  ό  εκπορευόμενος  προς  τους 
Χ,αλδαίους  ζήσεται,  και  εσται  η  ψυχή  αύτοΰ  εις  εϋρεμα  και  ζήσεται. 

3  3δτι  ούτως  είπεν  Κύριος  ΤΙαραδιδομενη  παραδοθήσεται  ή  πόλις  αυτή 
εις  χείρας  δυνάμεως  βασιλέως  Βαβυλώνος,  και  συλλήμψεται  αυτήν. 

4  4 και  είπαν  τω  βασιλεϊ  Άναιρεθήτω  δή  ό  άνθρωπος  εκείνος,  οτι  αυτός 
εκλύει  τάς  χείρας  των  ανθρώπων  των  πολεμούντων  τών  καταλει- 
πομενων  εν  τή  πάλει  και  τάς  χείρας  παντός  του  λαού,  λαλών  προς 
αυτούς  κατά  τους  λόγους  τούτους,  οτι  ό  άνθρωπος  ούτος  ού  χρησιμο- 

5  λογεί  είρήνην  τω  λαω  τούτω  αλλ*  ή  πονηρά.  5 και  είπεν  ό  βασιλεύς 
Ιδού  αυτός  εν  χερσίν  υμών  οτι  ούκ  ήδύνατο  6  βασιλεύς  προς  αύτούς. 

6  6 και  εριψαν  αύτον  εις  λάκκον  Μελχίου  υιού  του  βασιλέως,  ος  ην  εν 
ττ)  αύλη  της  φυλακής,  και  εχάλασαν  αύτον  εις  τον  λάκκον,  και  εν  τω 

7  λάκκω  ούκ  ην  ύδωρ  αλλ*  ή  βόρβορος,  και  ήν  (ν  τώ  βορβόρω.     7 και 

19  οιη  οτι      |  Βαβυλωνος]  +  ·*■  εφ  νμας  0™%  |  γην]  πολιν  (^ηι£       20  νυν]  &ΑΟ_ 
+  σ'  ·*-  αξιω  +  άκουσον  (^"Κ  |  κνριε]  +  μου  Α  \  ττεσετω]  πεσατω  £ν  Α  πεσαιτο 
<2*  ττεσετω  0*  +  δη  Α  εί  (»ιι!>  *  )         |  Ιωναθαν  ̂ Α^  21  τητ  φυλακής] 
οπί  της  ̂   |  εξελειπον  Κ<:·3Α  Χί,ν  1  Σαφανιας]  Σαφατ  ()*  Σαφατιας 

|  Ναθαν]  Μαθθα\  0™ζ  |  Γολιαί  Ν*  (Γοδολ.  Ν?)  |  Ωαχαλ  Β*  (Ιωαχ.  Β'!)) 
Ιωαχας  £\  |  Σελεμίου]  +  α'θ'  κ  ΪΙασχωρ  νιος  Μελχιου  (2ιηε  |  ους]  ος  Κ.*  \ 
Ιερεμίας  (ας  δπρ  γο.5  Β?)  ελαλει]  ελαλει  (-λι  Κ*)  Ιερ.  Κ  ελαλησεν  Ιηρ.  Α  | 
λαον]  οχλδ\  Κ*  (λαο|  Κε·3(?))  2  κάτοικων]  καθήμενος      |  λιμω]  +  α'θ'  ·*  κ 
εν  θανατω  ̂ Π1^  |  Χαλδεου*  Κ  |  εύρημα      |  οηι  και  ζησεται  Α  3  παρα- 
διδομενη  Ιήδ  «ογ  Κ*  (ίηιρΓοΙ)  2°  !ί\?)  |  ΐπφΓοΙ)  παραδοθησεται  Κ?  |  οιη  βασι- 

λέως ^  |  συλλημψεται]  λημψετε  Κ*  (δΐιροΓδΟΓ  συν  συλλημψονται  Α 
4  ειπα^]  ειπεί*  Κ*  +  ταχτεί  '*·  οι  άρχοντες  (^)Π1£  |  οπί  δτ;  Α  |  οηα  αυτός  Α  \ 
εκλύει]  εκλει  Α*  (υ  δΐιρεΓδΟΓ  Α1)  |  πολεμούντων]  πολεμιστών  Α  |  καταλει- 
ττομενων  (-λιπ.  -λειττ.  ̂ α)]  καταλελιμμενων  Α  |  εν]  επι  Α  \  χρησμο- 
λογει  Βι,'^Α(2  |  οπί  τούτω  Α  5  ιδοι;]  ίηοερ  Ιουδ  Ν*  |  αυαυτος 

|  χερσιν]  ρΓ  ταις  Α  |  εδυνατο  Κ  6  και  ι°]  ρι·  α'^'  />-  ελαβον  το| 
Ιερεμιαν  |  έρριψαν  Βα?5Α(2  |  λακκον  ι°]  ρΓ  τορ  ̂ ΑΟ  |  Μελχειοι»  Α  |  αι;- 
τον  ■2°]  +  (5ϋθ  πάντες  ·*  )  ει*  σχοινιού  |  οιη  ην  3°  ̂ *  (ηαο  (^"'Κ)  |  βορρω 
Β*  {βορβορω  Β6^)) 
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χυν  8  (χχχνιπ  8) ιερεμιας 

Β  ήκονσεν  Αβδεμελεχ  6  Αίθίοψ,  και  αυτός  εν  οικία  τον  βασιλέως,  οτι 
έδωκαν  Ιερεμιαν  εις  τον  Χάκκον  και  6  βασιλεύς  ην  εν  τη  πύλη 

Βενιαμείν  8 και  ε'ζήλθεν  προς  αυτόν,  και  ελάλησεν  προς  τον  βασιλέα  8 
και  είπεν  9*Έπονηρεύσω  α  εποίησας  τον  άποκτεΊναι  τον  άνθρωπον  $ 
τούτον  από  πρόσωπον  τον  λιμού,  οτι  ουκ  εϊσιν  ετι  άρτοι  εν  τη  πόΧει. 

10 και  ενετείλατο  ό  βασιλεύς  τω  *  Αβδεμελεχ  λέγων  Αάβε  εις  τάς  χειρός  ίο 
σον  εντεύθεν  τριάκοντα  ανθρώπους  και  άνάγαγε  αντον  εκ  του  λάκκου, 

ινα  μη  άποθάνη.    11  και  ελαβεν  Αβδεμελεχ  τονς  άνθρωπονς  και  είσηλ-  ιι 
θεν  εις  την  οικίαν  τον  βασιλέως  την  νπόγειον,  και  ελαβεν  εκείθεν 

παλαιά  ράκη  και  παλαιά  σχοινιά,  και  ε'ριψεν  αυτά.  προς  Ιερεμιαν  εις 
τον  Χάκκον,  12 και  είπεν   Ταύτα  θες  νποκάτω  των  σχοινιών,     και  ΐ2 
εποίησεν  Ιερεμίας  όντως.    Ι3και  ε'ίΧκνσαν  αυτόν  τοις  σχοινίοις  και  13 
άνηγαγον  αυτόν  εκ  του  Χάκκου·  και  εκάθισεν  Ιερεμίας  εν  τη  αυΧτ) 
της  φυλακής.  14 Και  άπεστειΧεν  ό  βασιλεύς  και  εκάΧεσεν  αυτόν  14 
προς  εαυτόν  εις  οικίαν  άσεΧεισηΧ  την  εν  οίκω  Κνρίον.  και  είπεν 

αυτώ  ό  βασιλεύς  'Έρωτησω  σε  Χόγον,  και  μη  δη  κρύψης  απ'  εμού 
ρημα.  15  και  είπεν  Ιερεμίας  τω  βασιΧεΐ  Έάι/  αναγγείλω  σοι,  ουχ\  15 
θανάτω  με  θανατώσεις;  κα\  εάν  συμβουλεύσω  σοι,  ου  μη  άκούσης 

μον.  16 και  ώμοσεν  αύτω  ό  βασιλεύς  λέγων  Ζη  Κύριος,  6ς  εποίησεν  ι6 
ημίν  την  ψνχην  ταύτην,  ει  άποκτενώ  σε  και  εϊ  δώσω  σε  εις  χείρας 

των  ανθρώπων  τούτων.     17  και  είπεν   αύτω  Ιερεμίας  Ούτως  είπεν  ιγ 

)ΛΑ<3  7  ηκουσεν]  ησεν  (κον  διιρβΓδΟΓ  |  Έθιοψ  Ν*  +  πάντες  Φ  ανηρ  ευνούχος 
|  αυτός]  ρΓ  ην  (^)  |  οικία]  τη  αυλή  |  έδωκαν]  ενεβαλον  |  Ιερεμιαν]  ρτ 

τον  |  ην~\  οιη  (^)  πάντες  '%·  εκαθητο  ̂ Π1&  |  πυλη]  αυ\η  Α  |  Βενιαμίν  Ν 
9  επονηρευσω  (-σου  $)... τούτον]  '*  κνριε  βασιλευ  επονηρευσαντο  οι  άνδρες 
ούτοι  άπαντα  οσα  εποίησαν  Ιερεμία  τω  προφήτη  οτι  ενεβαλον  αντον  εις  τον 
Χακκον  κ  αποθανειται  υποκατω  αντον  |  τοντον]  του  θϋ  Ο™^  |  εν  τη  πολει] 
εις  την  πολιν  Ν  10  βασιλείς  £<*  |  Αβδεμελεχ]  +  πάντες       τω  Αιθιοπι 
0™^  |  Χεγων]  ειπας  0™ζ  |  ευ  τας  χείρας  σον]  εις  τη\  χείρα  σ.  Α  μετα  σεαντου 
^&  (-τω  φ*)  |  εντεύθεν]  απ  εντενθεν  Α  |  τριάκοντα]  λ'  Ν  |  ανθρωπονς]  άνδρας 

|  αναγαγε]  αναγαβε  Ν*  (-γαγε  Κε·3(?))  11  ανθρωπονς]  +      μεθ  εαντου 
^Iηε  |  υπογεον  £ν  υπογαιον  Α(<)*  (-γειον  ζ)3)  +  *·  του  θησανρον  ̂ Iη^  |  ρακκη 
^ο.&  |  0-χονια  Κ*  |  ερριψεν  Βδ?ΐ5^Α(^  )  Ιερεμιαν]  ρΓ  τον  Α  |  λακ  κον  (-ων  Ν*)] 
+  θ'  €ν  τοις  σχοινιοις  (^ηι£  12  ειπεν]  +  προς  αντον  +  θ'  Αβδεμελεχ 
ο  Αιθιοψ  προς  Ιερεμιαν  (^ιη2  |  ταύτα  θες]  θες  ταύτα  Ρ  θ'  *  θες  τα  πάλαια 
ρακη  κατα  μαλεειν  νπο  τονς  αγκώνας  των  χειρώ\  σου  0™%  13  τοις  σχοινιού] 
ρΓ  εν  Α<3  |  Ιηρεμιας  Α:  ΐίειτη  17  |  τη  ανλη]  οπι  τη  ΝΑ  14  ασελεισηλ] 
ασαλιηΧ  Ν  σαλαθιηλ  Α  ασιλισιηλ  ̂ *  ασαλισιηλ  οι  λοιποί  την  τρίτη]  0™ε  | 
μη  δη]  δη  μη  Ν*  οπι  δτ;  Ν?Α<3  15  Ειερεμιας  Α  \  θανατω  με  θανατώσεις] 
θανατώσεις  με  Α  |  εαν  2°]  αν  Ν  |  μον  ακούσης  Α  16  δωσω]  παραδώσω 
Α^  |  χείρας]  ρΓ  τας  ̂ Iη&  |  τούτων]  +  α' σ'  *·  των  ξητουντώ\  την  ψνχην  σου 
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ιερεμιας  (χ'χχνιπ  26)  χι,ν  26 

Κύριος  Έαι>  εξελθών  εξεΧθης  προς  ηγεμόνας  βασιλέως  ΒαβνΧώνος,  Β 
ζησεται  η  "ψνχή  σον,  και  η  7τόλι$·  αντη  ον  μη  κατακανθη  εν  πνρί,  και 

ι8  ζήστ)  σν  και  η  οικία  σον.     18 και  εάν  μη  εξεΧθης,  δοθησεται  η  πόλις 
αντη  εις  χείρας  των  ΧαΧδαίων,  και  καύσουσιν  αντην  εν  πνρί,  και  σν  ού 

ΐ9  μη  σωθης.     19 και  είπεν  6  βασιΧενς  τώ  Ιερεμία  Έγώ  Χόγον  εχω  τών 
Ιονδαίων  τών  πεφενγότων  προς  τονς  Χαλδαίονς,  μη  δώσειν  με  εις 

2ο  χείρας  αντών,  και  καταμωκησονταί  μον.     20 και  είπεν  Ιερεμίας  Ού  μη 
παραδώσω  σε·  ακονσον  τον  λόγοι/  Κυρίου  ον  εγώ  Χεγω  προς  σε,  και 

2ΐ  βελτιον  εσται  σοι  και  ζησεται  η  ψνχη  σον.     21  και  ει  /ατ)  θέλεις  σν 
22  εξεΧθειν,  όντως  6  Χόγος  ον  εδειξεν  μοι  Κνριος  22 Και  ιδού  πασαι  αί 

γνναικες  αί  καταΧειφθεϊσαι  εν  οικία  βασιλέως  Ιούδα  εζηγοντο  προς 

άρχοντας  βασιλέως  ΒαβνΧώνος,  και  ανται  εΧεγον  'ΐίπάτησάν  σε,  και 
δννησονταί  σοι  άνδρες  ειρηνικοί  σον,  και  καταΧνσονσιν  εν  δλισθη- 

23  μασιν  πόδας  σον,  άπεστρεψαν  άπο  σον.  23 και  τάς  γνναϊκάς  σον  και 
τα  τέκνα  σον  εζάξονσιν  προς  τονς  ΧαΧδαίονς,  και  σν  ού  μη  σωθης, 
οτι  εν  χειρι  βασιλέως  ΒαβνΧώνος  σνΧΧημφθηση,  και  η  7Γ0λΐί  αντη 

24  κατακανθησεται.     24 και  είπεν  αύτώ  ό  βασιΧενς  "Ανθρωπος  μη  γνώτω 
25  εκ  τών  Χόγων  τούτων,  και  σύ  ού  μη  άποθάνης.  25  και  εάν  άκονσωσιν 

οι  άρχοντες  οτι  εΧάΧησά  σοι,  και  ελθωσιν  προς  σε  και  εΐπωσίν  σοι 

>ΑνάγγειΧον  ημίν  τί  εΧάΧησεν  σοι  6  βασιλεύς;  μη  κρύψης  αφ*  ημών, 
26  και  ού  μη  άνελωμεν  σε·  και  τί  εΧάΧησεν  προς  σε  6  βασιλεύς;  26  και 

ερεΐς  αίιτοίς  'Ρίπτω  εγώ  τον  ελεόν  μον  κατ1  οφθαλμούς  τον  βασιλέως 

17  βασιλεω  Κ*νίι3  ($  δυρεΓδΟΓ  Κ?)  |  ζησεται]  ρΓ  και  ΚΑ       18  και  εαν]  εαν  ΝΑΟ. 
δε  (^"δ'  |  εζελθης]  ελθης  Κ*  (εξελθ.  Κ?)  +α'  Φ  συ  προς  τους  άρχοντα*  βασιλέως 
Βαβυλωνος  ̂ Γη&  |  δοθησεται]  τταραδοθησεται  Α  |  των  Χαλδαιων  (-δεων  Κ)]  βα- 

σιλέως Βαβυλωνος  Α  \  καυσουσιν]  κατακαυσουσιν  (^ιη£  |  σωθης]  +  α'  '%·  εκ  χειρός 
αυτών  ̂ Iη2  19  βασιλεύς]  +  Σεδεκιας  Κ  |  τω  Ιερεμία]  οπι  τω  Κ  |  Ιουδεων 
Κ  |  πεφευοτων  Κ*  (γ  5ΐιρβΓ50Γ  Κ?)  |  Χαλδεου?  Κ :  ΐίεπι  23  20  παραδωσιν 
(-σειν  Βλ1>)]  παραδωσουσιν  ΚΑί^)  |  άκουσον]  ρΓ  και  Κ  +  δη  0™ε  |  τον  λογον] 
ΟΓΛ  τον  Α  21  θέλεις]  βουλή  Α  |  ούτος  ̂ ^Α^  |  «οι]  σοι  Κ*  (μοι  Κε,Β^) 
22  οικεία  |  βασιλέως  ι°]  ρι·  του  Κ  |  βασιλέως  Ιούδα  δΐιρ  ταδ  εΙ  ΐη  ιώ§  Α* 
(οιώ  /3ασ.  Α*νίά)  |  εξαγοντο  |  άρχοντας  βασιλέως]  βασιλέα  Ο*  (του?  αρχ. 
βασιλέως  0™%)  |  ελεγον]  λεξουσϊ\  Ο}3-*  \  ηττατησεν  Α  \  δυνησονται]  ηδυνασθησαν 
^  |  καταλι/σοι>συ>]  κατισχυσουσιν  |  7τοδα  Κ*  (πόδας  Ν0·1"1)  ποδός  |  α7τε- 
στρεψαν]  απεστρεψεν  Κ*  και  απεστρεψα  Κ0-3  και  απεστρε-φαν  Α  23  τα 
τέκνα  σου  και  τας  γυναίκας  σου  Α  \  τας  γυναίκας]  ρΓ  ·*·  πάσας  ()"'£  |  εξαξουσι 
(^)α  |  σωθης]  σωθηση  +  θ'  εκ  της  χειρός  αυτού  0™%  \  εν  χειρι]  ευ  χείρας  Α  \ 
συλλημφθηση  (συλληφθ.  0*)]  παραδοθηση  Α  |  κατακαυθησεται]  + εν  πνρι 

24  συ]  σοι  Α  25  ελαλη  (±*  {σα  5ΐιρ6Γ80Γ  ̂ η1&)  |  ελΟωσι,  ειπωσι 
(2Λ  |  ελαλησεν  σοι  ο  βασιλεύς]  ελαλησας  προς  τον  βασιλέα  (^)*  (ελαλησεν  σοι  ο 
β.  0*8)  |  οιώ  σοι  Κ*  (δΙίρβΓδΟΓ  ̂ ε·3·^)  |  κρυψης]  ρΓ  δη  Α  26  τον  ελεον] το  έλεος  ΝΑ(,) 
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ΧΙ,ν  27  (XXXVIII  27)  ΙΕΡΕΜΙΑΣ 

Β  προς  το  μη  άποστρεψαι  μ€  οις  οϊκίαν   Ιωναθάμ  άποθανοΊν  οκοΐ.     27 και  27 
ήΧθοσαν  πάντες  οί  άρχοντος  προς  Ίορεμίαν  και  ηρώτησαν  αυτόν  κα\ 
άνηγγοιΧον  αυτοίς  κατά  πάντας  τους  Χόγους  τούτους  ους  όνοτοιλατο 

αυτω  ό  βασιΧους'  κα\  αποσιώπησαν,  οτι  ουκ  ηκουσθη  Χόγος  Κυρίου. 
28 και  όκάθισον  'ϊορεμίας  ον  ττ\  αύΧη  της  φυΧακής   οως  χρόνου  ου  28 
σννοΧημφθη  ̂ Ιορουσαλημ. 

*Και  ο'νόνοτο  τώ  μηνι  τώ   όνάτω  του  Σεδεκια  βασιΧόως  Ίοΰδα  ι  ̂ ^νι 1  4  (XXX 
παρογόνοτο    Ναβουχοδονοσορ    βασιΧούς    ΒαβυΧώνος    και    πάσα  η 

δύναμις  αυτού  όπι  Ιορουσαλημ,   κα\   όποΧιόρκουν   αυτήν.    2 και  ον  2 
τω   όνδοκάτω   ετει  του  Σεδεκια  ον  τώ  μην\  τώ  τοτάρτω  όνάττ]  του 

μηνός  όρράγη  η  πόλις,  3 και  οισηΧθον  πόντος  οι  ηγούμονοι  βασιΧόως  3 
ΒαβυΧώνος,  και  όκάθισαν  ον  πνΧτ)  ττ}  μόση,  Μαργανασάρ  και  Σαμαγώθ 

και  Ναβουσαχάρ  και  Ναβουσαροίς,  Ναγαργασνασόρ,  'Ραβαμάθ,  και 
οί  κατάΧοιποι  ηγομόνος  βασιΧόως  ΒαβυΧώνος.     14 και  άπίστοιΧαν  κα\ 

ΝΑ(^       26  αποστροφαι]  οπιστροψαι  (-φο  Κ*)  ΚΑ  |  οιη  με  Κ*  (δΐιρβΓδΟΓ  Κ0·3^)  Α  | 
οικοιαν  Β*  (-κιαν  Β13)  |  Ιωναθαν  ΚΑ(^)  |  αποθανοιν]  ρΓ  και  27  ηλθοσαν] 
ήλθαν  ΚΑ  ηλθον  |  αρχοντλος  Κνιά  \  αποσιώπησαν]  οσιωπησαν  Α  28  συνο- 
ληφθη  Ο3-  |  Ιορουσαλημ]  +  η  πολοις  Α  ΧΙΛ^Ι  1  ογονοτο]  +  θ'  Φ  ηνικα 
κατοληφθη  Ιορουσαλημ  0™Ζ  |  τω  μηνι]  ον  τω  μηνι  Κ  ον  τω  οτοι  Α(^  |  Σεδεκία 
Β*15]  Σοδοκιου  ΒάΧ)ΚΑ(£  |  Ιούδα]  +  ον  τω  μηνι  τω  δοκατω  Α(£  |  παρογονοντο  Κ  | 
βασιλους]  βασιλοως  ΚΑ  |  οπολιορκοι  Α  2  Σεδεκια  Β*  Κ]  Σοδοκιου  ΒΆ*>  Α^ 
3  ηγούμενοι]  ηγεμόνες  ΚΑ(^  |  πυλη]  ρΓ  τη  Α  |  Μαργανασάρ  και  Σαμαγωθ] 
Μαργαννασαρ  Σαμαγωθ  Κ  'ΝηργεΧ'  Σασασαρ  Έΐισσαμαγαθ^  Α  Νηργες  Σαρασαρ 
Σαμαγαδ  ̂   Ήηργολ  Σαρασαρ  Σαμαγαρ  0™£  \  ΊΧαβουσαχαρ]  1$αβουσαραχ 
Σαρσαχοιμ  (^)ΙΤ1£  |  οπι  και  5°  Κ  |  Ναβουσαροις]  ΊΧαβουσοοις  Κ*  Ήαβονσαρις 

Βαβσαρις  (^"^  |  Ήαγαργασνασερ  (Χαγαργας  Νασεροα/3.  άι$ί  Β)]  ρΓ 
και  Α<2  Νασε/>  Κ*Αζ)  Νηρέα  Σαρσαρ  (^ε  |  Βαβαμαθ]  Ρα'ματ  Κ*  Βαματ 
^ο.ε(?)  Ϋαβαμακ  Α  Βαβαμαγ  ̂   |  και  οι  κατάλοιποι...  ΒαβιΛωΐΌϊ]  θ'  κ  παντός  οι 
οπιλοιποι  άρχοντος  βασιλέως  Βαβ.  (^"^  |  οι  κατάλοιποι]  ρΓ  παντός  ̂ ^η2  |  ηγς. 
μονος]  μεγιστάνες  \  Βαβυλωνος]  +  θ  ·*·  (4)  ογονοτο  δο  ηνικα  ιδον  αυτούς 
Σοδοκιας  βασιλεύς  Ιούδα  κ  παντός  οι  ανδρός  τον  πολομου  κ  εφυγο\  κ  οξηΧθον 
νυκτός  οκ  της  πολοως  οδον  κήπου  του  βασιλοως  της  πνλης  ανα  μοσον  των  τοι- 

χίων κ  οξηλθον  οδον  την  άραβα  (5)  κ  κατοδιωξον  δνναμις  Χαλδαιω^  κατο7Γΐο"^ε| 
αυτών  κ  κατολαβον  τό\  Σεδβκιαί'  ον  αραβωθ  Ιοριχω  κ  ολαβον  αυτόν  κ  ανη-γαγον 
αυτο\  προς  Έαβονχοδονοσορ  προς  βασιλοα  Βαβυλωνος  ον  Βοβλαθα  ον  γη  Αιμαθ 
κ  ολαλησον  μοτ  αντου  κριματα  (6)  κ  οσφαξον  βασιλεύς  Βαβυλωνος  τους  υιούς 
Σοδοκιου  ον  Αοβλαθα  κατ  οφθαλμούς  αυτού  κ  παντας  τους  ολευθορους  Ιούδα 
οσφαξον  (7)  κ  τους  οφθαλμούς  Σοδοκιου  οξοτυφλωσον  κ  εδησεν  αντον  εν  παίδες 
χαλκαις  του  αγαγειν  αντον  εις  Βαβυλώνα  κ  δούναι  αυτόν  οις  οικο\  του  μυλωνος 
(8)  κ  τον  οίκον  του  βασιλοως  κ  το\  οίκον  του  λαου  ενεπρησαν  οι  Χαλδαιοι  εν  πνρι 
κ  το  τείχος  του  λαου  καθοιλον  (9)  κ  το  λοιπόν  του  λαου  τους  υπολοιφθεντας 
ον  τη  πόλοι  κ  τους  ομποσοντας  οι  εΐ'εττεο'αΐ'  αυτω  κ  το  λοιπόν  του  λαου  των 
καταλελιμμενων  απωκισον  ΊΧαβουζαρδαν  ο  αρχιμαγιρος  οις  Βαβυλώνα  (10)  α7το 
δε  του  λαου  των  πονητων  οις  ουκ  υπηρχον  ουδον  κατολοιπεν  Ναβονζαρδαν  ο 
αρχιμαγιρος  εν  ~/η  Ιούδα  κ  οδωκον  αυτοις  αμπολωνας  κ  υδρευματα  εν  τη 
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ιερεμιας (χι.  5)  Χΐ>νπ  5 

ελαβον  τον  Ιερεμιαν  έξ  αυλής  τής  φυλακής,  και  έδωκαν  αυτόν  προς  Β 
τον  Τοδολιαν  υίόν  Άχεικά/χ.  υιού  Σαφάν,   και  έξήγαγον  αυτόν,  και 

ΐ5  (κάθισαν  εν  μέσω  του  λαού.     15  και  προς    Ιερεμιαν  έγένετο  λόγος 
ιό  Κυρίου  εν  τή  αυλή  τής  φυλακής  λέγων  ι6Τίορεύου  και  είπόν  προς 

Άβδε/χ.ε'λεχ  τον  Αιθίοπα  Ούτως  είπεν  Κύριος  ό  θεός  Ισραήλ  Ίδοΰ 
ε'γώ  φέρω  τους  λόγους  μου  £πι  την  πόλιν  ταύτην  εις  κακά  και  ουκ  €ΐς 

ΐ7  αγαθά,  17  και  σώσω  σε  €Ρ  τή  ημέρα  εκείνη,  και  ού  μη  δώσω  σε  εις 
ι8  χείρας  των  ανθρώπων  ών  σύ  φοβή  από  προσώπου  αυτών.  ι8οπ 

σώζων  σώσω  σε,  και  εν  ρομφαία  ού  μη  πέσης·  και  εσται  ή  ψνχή  σου 

€ΐς  ευρεμα,  οτι  έπεποίθεις  επ*  εμοί,  φησϊν  Κύριος. 

ι  ΧΌ  λόγοί  ό  γενόμενος  παρά,  Κνρίον  προς  Ίερεμίαν  μετά  τ6  άποστεΐλαι 
αύτόν  *$αβουζαρδάν  τόν  άρχιμάγειρον  τον  εκ  Ααμάν,  εν  τφ  λαβείν αυτόν  εν  χειροπέδαις  έν  μέσω  αποικίας  Ίοι^δα  των  ηγμένων  εις 
Βαβυλώνα. 

2  2 Και  ελαβεν  αυτόν  6  άρχιμάγειρος  και  είπεν  αύτω  Κύριος  ό  θεός 
3  σου  έλάλησεν  τα.  κακά  ταύτα  επ\  τον  τόπον  τούτον,  3και  εποιησεν 
4  Κύριος,  οτι  ήμάρτετε  αύτώ  και  ούκ  ήκούσατε  αύτού  τής  φωνής.  4ιδού 
ελυσά  σε  από  των  χειροπέδων  τών  έπ\  τας  -χείρας  σου·  εί  καλόν 
εναντίον  σου  ελθεϊν  μετ'  εμού  εϊς  Βαβυλώνα,  και  θήσω  τους  όφθαλ- 

5  μου  ς  μου  έπ\  σέ·  5  ει  δε  μη,  αποτρεχε,  άνάστρεψ-ον  προς  τον  Τοδολιαν 

ήμερα  εκείνη  (11)  κ  ενετειλατο  Ναβουχοδονοσορ  βασιλεύς  Βαβυλωνος  προς  ΚΑ(2 
Ιερεμιαν  εν  χειρι  ̂ αβουζαρδαν  του  αρχιμαγιρου  λέγων  (12)  λαβε  αυτο\  και 
τους  οφθαλμούς  σου  θες  επ  αυτόν  κ  μη  ποίησης  αυτω  μηδέν  κακόν  οτι  αλλ 
η  καθότι  εαν  λαληση  προς  σε  ούτως  ποιησον  μετ  αυτού  (13)  κ  απεστειλεν 
ΪΧαβουζαρδαν  ο  αρχιμαγιρος  κ  Έαβουσαξαβαν  Βαβσαρις  και  Νηργελ  Σαρασαρ 
Βοβομογ  (^ιη2  14  αυλής]  αυτής  0,*  \  τον  Τοδολιαν]  ονα  τον  Α(^)  |  Αχικαμ 
ΚΑ(2  |  υιού]  υιον  Α  \  εκαθισεν]  εκαθισαν  Α  (-θεισ.)  15  εν  τη  αυλη] 
ρΓ  αθ'      οντος  αυτού  συνεχόμενου  0™Ζ  16  Κθιοπαν  £\*  |  €7τι  την  πολιν] 
εις  την  γην  Α  \  αγαθά]  +  ·*·  κ  έσονται  κατά  πρόσωπο]  σου  εν  τη  ήμερα  εκείνη 
0™Ζ  ιγ  όπα  μη         |  δωσω]  παραδώσω  Α  |  χείρας]  ρν  τας  £\  \  των 
ανθρώπων]  οιη  των  Α        18  επεποιθεις]  πεποιθεις  £\  ΧΙ1Λ7ΊΙ  1  γενα- 
μενος  Α  \  προς  Ιερεμιαν  παρα  κϋ  |  μετα]  ρΓ  ύστερον  Α(^  |  τον  εκ  Ααμαν] 
εκ  Βαμα  Α  εκ  Αραμα  Ο  εκ  Βεμαθ  (|)ΙΤ1£  |  εν  τω  λαβείν]  οτι  ελαβο\  (^"^  |  αυτόν 
2°]  +  α'</   *    δεδεμενον  (^)ιη£  |  αποικίας  (-κειας  ρΓ  πάσης  ̂ Iη&  |  Ιούδα] 
Ιλημ  ̂ ^ηε  |  ηγμενων]  απαγομενώ\  Α  αγομένων  ̂   2  αυτόν]  αυτο  Α  |  οιη 
σου  Α  |  ελαλησεν]  εχρηματισεν  ̂ Iηε  3  ημαρτετε]  ημαρτητε  Β*νία  (ε  ι° 
δΐιρ  γο.5  Β?)  Α  |  ηκουσατε]  εισηκουσατε  Α  |  της  φωνής  αυτού  Α(^  +  α'θ'  ·*  και 
εγενηθη  υμιν  το  ρημα  τούτο  (4)  και  νϋ\  0™%  4  ετι  ι°]  υπ  ο  Α  \  και 
θησω]  ρΓ  ηκε  £χΓ)  ηκε  θησω  Α  \  σε  2°]  σοι  +  κ  ει  πονηρον  εν  οφθαλμοις 
σου  ελθειν  μετ  εμου  εις  Βαβυλώνα  (  *  )  παΐ'σαι  ιδοι;  7τασα  η  γη  ενάντιο]  σου 
εις  αγαθόν  κ  εις  το  ευθες  πορευθηναι  εκει  πορευου  5  ει  δε  μη  απο- 
τρεχε  αναστρεφον]  ει  δε  μη  αποτρεχε  (αποστρεχε  Ν*)  και  αναστρεφον  (-στρέφε 
0™ε)  Κζ)  ει  δε  μη  αποστρεφον  και  αποτρεχε  Α  *  κ  πριν  η  απαλλαγώ  εγω 
ετι  εμου  ουκ  επιστρέφεις  αποτρεχε  συ  (}ι"£  |  τον  Τοδολιαν]  οιη  τον  ς\Α(^ 

335 



ΧΙ,νΐΙ  6  (XI,  6)  1ΕΡΕΜΙΑ2 

Β  νιον  Άχεικάμ  νιον  Σαφάν,  6ν  κατέστησαν  βασιλεύς  Βαβνλώνος  εν 

γή  >1ονδα,  και  ο'ίκησον  μετ  αυτού  εν  μέσω  τον  λαού  εν  γή  Ιούδα· 
€ΐ?  άπαντα  τα.  αγαθά  εν  όφθαλμοίς  σον  τον  πορευθήναι,  πορεύου. 
και  εδωκεν  αυτω  6  άρχιμάγειρος  δώρα  και  άπεστειλεν  αυτόν.  6  και  6 
ήλθεν  προς  Τοδολίαν  εις  Μασσηφά,  και  εκάθισεν  εν  μεσω  τον  λαον 
τον  καταλειφθ  εντός  εν  τή  γη.  7 Και  ήκονσαν  πάντες  οι  ηγεμόνες  η 
της  δννάμεως  της  εν  άγρω,  αντοϊ  και  οι  άνδρες  αντών,  ότι  κατέστησεν 
βασιλεύς  Βαβνλώνος  τον  Τοδολίαν  εν  τή  γη,  και  παρεκατέθεντο  αντώ 

άνδρας  και  γυναίκας  αυτών  ους  ουκ  άπωκισεν  εις  Βαβυλώνα.    8 και  8 
ηλθεν  προς  Τοδολίαν  είς  Μασσηφά  Ισμαήλ  νιος  Ναθανίου  και  Ίωνάν 
νιος  Καρήε  και  Σαραιά  νίόί  θαναεμαιθ  και  νιοί  Ίωφε  τον  ΝετωφατεΙ 
και  Ίεζονίας  νιος  τον  Μοχατεί,  αντοϊ  και  οι  άνδρες  αυτών.    9 και  9 
ώμοσεν  αυτοϊς  Τοδολίας  και  τοις  άνδράσιν  αυτών  λέγων  Μη  φοβηθήτε 
άπο  προσώπου  παίδων   τών  Χάλδαίων  κατοικήσατε  εν  τή  γή  και 

εργάσασθε  τω  βασιλεϊ  Βαβνλώνος,  και  βελτιον  εσται  νμιν.     10  και  ίο 
ιδού  εγώ  κάθημαι  εναντίον  νμών  εϊς  Μασσηφά  στήναι  κατά  πρόσω- 

πον τών  Χαλδαίων  οι  αν  ελθωσιν  εφ*  υμάς·  και  νμεις  συναγάγετε 
οίνον  και  όπώραν  και  ελαιον,  και  βάλετε  εϊς  τά  αγγεία  νμών,  και  οική- 

σατε εν  ταΐς  πόλεσιν  α'ις  κατεκρατήσατε.     11  και  πάντες  οι  Ιουδαίοι  οι  ιι 
εν  Μωάβ  και  εν  νιοϊς  Άμμων  και  οι  εν  τή  Ίδουμαία  και  οί  εν  πάση  τη 
γη  ήκονσαν  οτι  εδωκεν  βασιλείις  Βαβνλώνος  κατάλιμμα  τω  Ιούδα,  και 

ότι  κατέστησεν  έπ'  αυτούς  τον  Τοδολίαν  υιόν  Αχεικάμ.     12 και  ήλθον  ΐ2 
προς  Τοδολίαν  εις  γήν  Ιούδα  εις  Μασσηφά,  και  συνήγαγον  οίνον  και 

οπώραν  πολλήν  σφόδρα  και  ελαιον.  Ι3Καί  Ιωανάν  υίος  Καρήε  13 

ΝΑ<3  5  Αχικαμ  ΝΑ(^)  |  νιον]  νιον  £<*Α  |  εν  γη  Ιούδα  ε*5  άπαντα,  τα  αγαθά 
εν]  ευ  πάντα  τα  αγαθά  εν  γη  Κ*  (οπι  γη  Κ?)  βι*  πάντα  τα  αγαθά  εν  0* 
εν  γη  I.  ευ  π.  τα  αγ.  (^""δ  |  πορενον]  ρΓ  και  Α  |  δωρα]  ρτ  εστιατοριαν 
και  ̂          6  Μασσηφαθ  ̂   |  γη]  V  ̂*  (7  δυρεΓδατ  ̂ ?)  7  αντοι]  +  και 
η  δνναμεΐί  αντων  Α  \  οι  άνδρες]  η  δνναμις  |  τον  Γ.]  ίηοερ  τω  ̂ *  (τον  Τ. 
^?)  |  παρεκατέθεντο]  παρεκατεθετο  Ν*  (παρακατ.  Κ?)  οτι  παρεκατεθετο  <3  | ονκ  άπωκισεν]  κατωκισεν  ^  ου  κατωκεισεν  Α  \  Βαβνλονα  Ν  8  ηλθον 
^  |  Γοδολίαν]  Ταλαδιαν  |  Μασσηφά]  Μασηφαθ       |  Ιωαναν  Κ  Ιωανναν 
Α<3  |  Σαραιας  ̂ ^Α^  |  θαναεμαιθ]  Ναθαναεμεθ  Κ  θαναεμεθ  Α^  |  οπι  και  4° 

|  Ιωφε]  Ώφε  Ν  Ωφετ  Α  Ιωφεθ  (δαβ  θ'  νιί  νϊά)         |  Νετωφατει]  Χεωφατι Κ  Νετωφατι  <3  |  Μοχατει]  Μωχατει  Α  Μααχαθι  ̂   9  7ταιδων]  ρΓ  των 
ΚΑί^™*  οπι  0>*  |  Χαλδεων  Ν:  ίίεπι  ίο  |  εργάσασθε]  εργάζεσθε  Α  (-θαι)  (,) 
10  εγω]  καγω  0*  (εγω  ̂ ΠΊ&)  |  οπι  εναντίον  νμων  ̂   |  ε«  ι°]  εν  ̂ ^^  |  Μασηφα 

|  οι]  ο?  Κ*  |  αν]   εαν  ΚΑ  \  σνναγετε  (σνναγαγ.  ̂ 3)  |  ελαιον]  ρΓ 
συναγάγετε    Α(^  |  βάλετε]    εμβαλετε  |  α77ία   ΚΑζ)*  |  οικησεται  Α 
11  Ιουδεοι  Ν  |  οπι  οι  2°  Κ  |  Μωαβ  (Μωα  Ν*)]  ρΓ  γη  ΝΑζ)  \  εν  νιοις]  ρΓ  οι 
ΝΑ<2  |  Ιδονμαια]  Ιονδαια  Ν*  (Ιδ.  ̂ε·3'?))  |  κατάλιμμα  (-Χειμμα  Β3?_ρ)]  τα  κατα- 
λιμματα  Α  \  Αχικαμ  ΚΑ<3  13  Ιωαναν  Β35  ($ιψ£Γ50Γ  ι  εΙ  ανα  δυρ  ταδ)  δ<] 
Ιωαί'ί'αϊ'  Α^ 
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ιερεμιας  (χυ  6)  χι,νιιι  6 

και  πάντες  οι  ηγεμόνες  της  δυνάμεως  οί  εν  τοις  άγροίς  ηλθον  προς  Β 

ΐ4  τον  Τοδολίαν  είς  Μασσηφά  14  καΧ  είπαν  αντω  Ει  γνώσει  γινώσκεις  οτι 
Βελεισά  βασιλεύς  υιών  Άμμων  άπέστειλεν  προς  σε  τον  ̂ Ισμαήλ 

ΐ5  πατάξα ι  σον  ψνχήν ;    και  ονκ   επίστενσεν  αυτοίς  Τοδολίας.     15  και 
Ίωανάν  είπεν  τω  Γοδολι'α  κρνφαίως  εν  Μασσηφά  Τίορενσομαι  δή  και 
πατάξω  τον  Ισμαήλ,  και  μηθεϊς  γνώτω,  μη  πατάξη  σου  ψνχήν  και 
διασπαρή  πάς  Ίουδά  οι  σννηγμένοι  προς  σε  και  άπολοννται  οι  κατά- 

ι6  λοιποί  Ίουδα.     ι6και  είπεν  Γοδολια$·  προς  Ίωανάν  Μτ)  ποίησης  το 
πράγμα  τούτο,  οτι  ψευδή  σύ  λέγεις  νπέρ  Ισμαήλ. 

ι        ΣΚαί  εγενετο  τω  μηνϊ  τω  έβδόμω  ήλθεν  Ισμαήλ  νιος  Ναθανίου 
νιου  Έλασά  άπο  γένους  του  βασιλέως,  και  δε'κα  άνδρες  μετ  αυτόν, 

2  προς  Υοδολίαν  είς  Μασσηφά,  και  εφαγον  έκεΐ  αρτον  άμα.  2 και 
ανέστη  Ισμαήλ  και  οί  δβ'κα  άνδρες  οι  ήσαν  μετ*  αυτού,  και  επάταξαν 

3  τον  Τοδολίαν,  ον  κατέστησεν  βασιλεύς  Βαβνλώνος  επί  της  γης,  3καί 

πάντας  τούς  Ιουδαίους  τούς  οντάς  μετ*  αυτού    έν    Μασσηφά  και 
4  πάντας  τούς  Χαλδαίους  τούς  ευρεθέντος  έκεΐ.  4 και  έγένετο  τϊ) 
ημέρα  τή   δευτέρα  πατάξαντος  αύτον  τον  Γοδολιαν,  και  άνθρωπος 

5  ουκ  εγνω,  5 και  ήλθοσαν  άνδρες  άπο  Σνχέμ  και  άπ6  Σαλήμ  και  άπο 
Σαμαρίας,  ογδοηκοντα  άνδρες,  έξνρημένοι  πώγωνας  και  διερρηγμένοι 
τα  ιμάτια  και  κοπτόμενοι,  και  μάννα  και  λίβανος  έν  χερσϊν  αντών 

6  τον   είσενεγκείν    είς  οίκον   Κνρίον.      6  και    έζήλθεν    είς  άπάντησιν 

13  ήλθαν  Α  |  τον  Τοδολίαν]  οτη  τον  ΝΑ<3         14  γινωσκει      (-σκεις        |  ΜΑΓ 
Βελείσα  (Βενεσα       -λεισα  Κ0·*  Βελισα  <5  Βααλυ  (^ιη£)  βασιλενς  νιων  Αμμων] 
βασιλεύς  νιων  Αμμων  Βελισα  Α  |   Ισμαήλ]  +  νιον  Έαθανιου  (^)ηιε  |  ψνχην 
σου       |  αντοις]  αντω  Κ  15  Ιωαναν  (Ανναν        Ιυιαναν  ςί^·3-  Ιωανναν 
Α)  ειπεν]  ειπεν  Ιωάννας  |  κρνφαιως]  ϊηοερ  εκρ  ̂ *  |  εν]  ευ  Α  |  πορενομαι 
ς\  |  τταξω  (πατ.  ̂ ;ι)  |  μηδεις  Α  \  μη]  +  ποτβ  Α(^  |  διασπαρη  πας  Ιονδα 
(Ιονδας  Β^'^'&^ί,))]  διασπαρησονται  πάντες  οι  Ιουδαίοι  Α  |  οι  σννηγμ.] 
ΟΙΏ  οι  (ΒΐιρεΓδΟΓ  Κ0·3)  |  σνν\ηγμενοι  Β*  σν\νηγμ.  Β?  |  κατάλοιποι  (-πα 
Β*  -7ΓΟΙ  Βα1))]  επίλοιποι  ̂   16  Ιωανναν  &*Α(^>  |  πράγμα]  ρημα  ̂   |  υπέρ] 
7τερι  κατα  Α  |  Ισμαήλ]  ρΓ  του  Α  Χί,νΐΙΙ  1  Ήαθανιον]  ΐηοερ 
Να#αλ  Ν*  |  νιον]  νιος  Κ*  |  Ελασα]  Ελεσα  Κ  Ελεασα  \  δεκα]  δώδεκα  | 
Τοδολίαν  (Τολιαν  &*)]  +  νιον  Αχικαμ  [  Μασσηφαθ  Οηιε  |  αρτον  εκει  Κ  \ 
αμα]  4-  εις  Μασσηφαθ  <  )ΙΏίζ  2  Ισμαήλ]  +  νιος  Ήαθανιου  (±ιηΖ  |  δεκα] 
δώδεκα  Ν  |  ανδες  |  μετ]  ίηοερ  μεμ  Ν*  |  επαταξεν  ̂   |  Υοδολίαν  (Τολιαν 
&*)]  +  νιον  Αχικαμ  νιου  Σαφαν  εν  ρομφαία  κ  απεκτειναν  αυτο\  (^"^  |  βασι- 

λεύς] ρΓ  ο  Α<5  3  Ιουδεονς  ̂   |  εν]  εις  Β*ίοη  (ίη  ν  αΙΐΓ]  Β?)  Α  | 
Χαλδεου$  ^  |  εκει]  +  κ  τονς  άνδρας  του  πολεμον  επαταξεν  Ισμαήλ  (^),ηε 
4  παταζαντος]  παισαντος  \  αι^του]  εκει  τον  Ισμαήλ  Ο'"^  5  ηλθοσαν] 
ηλθον  0*  (-Οοσαν  ̂ η1&)  |  οιη  και  2°  ̂   |  Σαλωμ  Α  |  Σαμάρειας  Βι>Α(^  |  ογδοη- 

κοντα] π'  ̂   |  διερρηγμένοι]  διερρηχοτες  Α^  |  οηι  τα  ιμάτια  και  κοπτόμενοι 
Κ*  (Ηαΐ)  Κΰ·;ιπι^)  |  μανναα  α'  δωρα  σ*  ονσια  \  χερσιν]  χειρι  ςΚ  \>χ 
ταις  Α^  |  εισενεγκαι  Α(^  |  ευ  οίκον]  εν  τω  οικω  ̂  
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χυνπι  7  (χιλ  7)  ιερεμιας 

Β  αύτοϊς  Ίσμαηλ,   αύτοϊ  επορευοντο   καϊ    εκλαιον,   καϊ    είπεν  αυτοίς 
Εισέλθετε  προς  Τοδολίαν.     7  καϊ  εγενετο  είσελθόντων  αυτών  είς  το  η 
μέσον  της  πόλεως  εσφαξεν  αυτούς  είς  τό  φρεαρ.     8 κάϊ  δεκα  άνδρες  8 
ευρέθησαν  εκεΐ  καϊ  είπαν  τω  Ισμαήλ  Μη  άνελης  ημάς,  οτι  είσϊν  ημ'ιν 
θησαυροί  εν  άγρώ,  πυροϊ  κα\  κριθαί,  μεΧι  και  εΧαιον  κα\  παρηΧθεν 
καϊ  ουκ   άνεϊΧεν   αυτούς  εν  μεσω  των   αδελφών   αυτών.    9  και  το  $ 
φρεαρ  είς  6  εριψεν  εκεί  Ισμαήλ  πάντας  ους  επάταξεν,  φρεαρ  μέγα 
τούτό  εστίν  ο   εποίησεν   6  βασιΧεύς  Άσά  από   προσώπου  Βαασά 

βασιλέως    Ίσραήλ'    τούτο    ενεπλησεν    Ισμαήλ  τραυματιών.     10  καϊ  ίο 
απεστρεψεν  Ισμαήλ  πάντα  τον  λαον  τον  καταλειφθεντα  είς  Μασ- 
σηφά  κα\  τάς  θυγατέρας  του  βασιλέως,  άς  παρεκατεθετο  ό  άρχιμά- 
γειρος  τω  Τοδολία  υιω  Άχεικάμ,  κα\  ωχετο  είς  το  πέραν  υιών  Άμμών. 

11  καϊ  ήκουσεν  'ΐωανάν  υιός  Καρήε  καϊ  πάντες  οι  ηγεμόνες  της  δυνά-  ιι 
μεως  οι  μετ  αύτοΰ  πάντα  τα  κακά  α  εποίησεν  Ισμαήλ,  12  καϊ  ήγαγον  χζ 
άπαν  το  στρατόπεδον  αυτών  καϊ  ωχοντο  πολεμείν  αυτόν,  καϊ  εύρον 

αυτόν  επϊ  ύδατος  πολλού  εν  Ταβαών,  13 καϊ  εγενετο  οτε  είδεν  πάς  ό  13 
λαό$·  ό  μετά  Ισμαήλ  τον  Ίωανάν  καϊ  τους  ηγεμόνας  της  δυνάμεως  της 
μετ  αύτοϋ,  14  καϊ  άνέστρεψαν  προς  Ίωανάν.    15  καϊ  Ισμαήλ  εσώθη  συν 
οκτώ  άνθρώποις,  καϊ  ώχετο  προς  τους  υιούς  Άμμών.     16 καϊ  ελαβεν  ι6 
Ίωανάν  καϊ  πάντες  οι  ήγεμόνες  της  δυνάμεως  οι  μετ3  αυτού  πάντας 
τους  καταλοίπους  τού  λαού  ους  απεστρεψεν  από  Ισμαήλ,  δυνατούς  άν- 

ΝΑξ)  6  οπι  Ισμαήλ  Κ*  (ηαο  ̂ ο.»  |  αυτοί]  ρχ  και  Α  |  οπι  αυτοις  ι°  Ν(2  |  εισ- 
ελθατε  Α  7  το  μέσον]  οπι  το  Κ  |  αυτούς]  +  Ισμαήλ  υιοί  Ναθανιου  κ  ερριψεν 
αυτούς  0™%  |  φρεαρ]  +  αυτός  κ  οι  άνδρες  οι  μετ  αυτού  <3ιη£  8  δεκα]  ι'  Κ  | 
μελι]  ρΓ  και      |  παρηλθον  ̂ *  |  ανειλον  9  φρεαρ  ι°]  φρεα  Ν*  |  ερριψεν 
Β^-^Αί^  |  οιη  εκει  ]  Έ,ισμαηλ  (ι°)  Ν  |  ου?]  τους  Κ*  |  επαταξεν]  απε- 
κτεινεν  (^)  |  ο  βασιλεύς  Ασα]  βασιλεύς  Βαβυλωνος  ϊ\  βασ.  Ασα  ̂ 3  |  οιη  Βαασα  ϋ,  \ 
Ισραήλ]  Ιησλ  £\  \  ενεπλησεν]  επλησεν  |  Ισμαήλ  ι°]  μ  δΐιρ  Γ3.5  Β1(ί°Γί'  (Ισρ. 
Β*νί<1)  |  τραυματιωον  Κ*  10  ΈΙισμαηλ  Α  \  εις  ι°]  εν  0.  \  ο  αρχιμαγειρος]  οπι 
ο  Κ*  (δΐιρεΓδΟΓ  Κα·&(?))  ρΓ  Τ$αβουζαρδά\  (^δ  |  Αχεικαμ]  Χεικαμ  (α  δΐιρεΓδΟΓ 

Αχικαμ  Α<3  |  και  30]  ρΐ  κ  ωρθρισεν  Ισμαήλ  υιος  ΊΧαθανιου  0^™%  \  ν\ιων 
Β*  υι\ων  Β!  11  Ιωανναν  12  άπαν]  παν  ς\  \  και  2°]  ρτ  η  Κ* 
(ΐπιρίΌΟ  &?)  |  ωχοντο  {ωχοντος  Α)  πολεμειν  αυτόν]  επορευθησαν  πολεμησαι 
προς  Ιηλ         |  Ταβαω  (ίη  ίΐη  Ιΐη)  Β  13  ειδεν]  ειδον  £\Α  ιδον  ̂   +  αυτόν 
Α  |  ο  μετα]  οηα  ο  Α  |  Έισμαηλ  ΐίεπι  15  '  τον  (ο  ΓβδΟΓ  Κ?νκ1)  Ιωαναν]  τον 
Ιωανναν  Α(^)  +  υιον  Καρηε  (^"^  |  τους  ηγεμόνας]  ρτ  παντας  Α(^  |  της  μετ 
αντ.]  τους  μετ  αυτ.  14  και... Ιωαναν  {Ιωανναν  £<*Α(^))]  κ  εχαρησαν 
κ  απεστρεψεν  πας  ο  λαος  ον  ηχμαλωτευσεν  Ισμαήλ  εκ  της  ~&Ιασσηφα  κ  ανα- 
στρεψαντες  ·ηλθο\  προς  Ιωαναν  υιον  Καρηε  (^"ε  15  και  Ισα.]  ο  δε  Ισ,α. 
^  +  ιαο5  Ίϋαθανιου  ^Γηε  |  συν]  εν  Ν  \  ανθρωποις]  +  απο  προσώπου  ϊωανά\ 
16  Ιαω^άΊ  ̂ *  Ιαωανά\  ̂ ?  Ιωανναν  Α(^)  |  απεστρεψεν  ι°]  απεστρεψαν  Α  | 
Ισ^α^λ]  +  θ'  ·*·  υιου  Ήαθανιον  εκ  της  Μασσηφα  μετα  το  παταξαι  Τοδολιαν 
υιον  Αχικαμ  (^"^ 
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ιερεμιας  (χιλι  8)  χιλχ  δ 

δρας  εν  πολεμώ,  καϊ  τάς  γυναίκας  καΐ  τά  λοιπά  και  τους  ευνούχους  ους  Β 

17  άπεστρεψεν  άπο  Ταβαών,  17 κα\  ωχοντο  καϊ  (κάθισαν  εν  Ταβηρωχαμάα 
ιδ  την  προς  Βηθλεέμ,  τον  πορευθηναι  είς  Α'ίγυπτον  ι8άπό  προσώπου 

των  Χαλδαίων,  οτι  εφοβηθησαν  άπο  προσώπου  αυτών  οτι  επάταξεν 
Ισμαήλ  τον  Τοδολίαν,  δν  κατεστησεν  βασιλεύς  Βαβυλώνος  εν  τη  γη. 

ι        1Και  προσήλθαν  πάντες  οι  ηγεμόνες  της  δυνάμεως  και  Ίωανάν  και 
Άζαρίας  υιός  Μαασαίου  και  πάς  ό  λαός  άπο  μικρού  και  εως  μεγάλου 

2  2 προς  Ίερεμίαν  τον  προφήτην  καϊ  είπαν  αυτω  Τίεσετω  δή  το  έλεος 
ημών  κατά  πρόσωπον  σου,  και  πρόσευξαι  προς  Κυριον  τον  θεόν  σον 
περϊ  τών  καταλοίπων  τούτων  οτι  κατελείφθημεν  ολίγοι  άπο  πολλών, 

3  καθώς  οι  οφθαλμοί  σον  βλεπουσιν.  3  και  άναγγειλάτω  ήμϊν  Κύριος  6 
θεός  σου  την  όδόν  %  πορευσόμεθα  εν  αύτη  και  λόγοι^  δν  ποιησομεν. 

4  4  και  ειπεν  αύτοίς  Ιερεμίας  "Ή,κουσα·  Ιδού  προσεύχομαι  προς  Κύριον 
τον  θεόν  ημών  κατά  τους  λόγους  υμών.  και  εσται,  6  λόγος  δν  άν 

άποκριθησεται    Κύριος,    άναγγελώ  νμΐν,   ον  μη   κρύψω   άφ'  νμών 
5  ρημα.  5 και  αύτο\  είπαν  τω  Ίερεμία'Έστω  Κύριος  εν  ήμιν  εις  μάρτυρα 
δίκαιον  και  πιστόν,  ει  μη  κατά  πάντα  τον  λόγον  δν  άν  άποστείλη 

6  Κύριος  προς  ημάς,  ούτως  ποιησομεν.  6 και  εάν  άγαθόν  και  εάν  κακόν, 
την  φωνήν  Κυρίου  του  θεού  ημών,  ου  ημείς  άποστελλομεν  σε  προς 
αυτόν,  άκουσόμεθα,  Ίνα  βελτιον  ημϊν  γενηται,   οτι  άκουσόμεθα  της 

7  φωνής  Κυρίου  του  θεού  ημών.  7 και  εγενήθη  μετά  δεκα  ημέρας 
8  εγενηθη  λόγος  Κυρίου  προς  Ίερεμίαν.  8  και  εκάλεσεν  Ίωανάν  και 
τους  ηγεμόνας  της  δννάμεως  και  πάντα  τον  λαόν  άπο  μικρού  και  εως 

16  εν  πολεμώ]  πολέμου  Κ*  πολεμώ  ̂ ·Λ  |  τα  λοιπά]  τας  λοιπας  Κ*  (τα  ΝΑ<2 
λοιπά  Κ?)  τα  κατάλοιπα        |  οιη  ους  2°  Β*£**  (διιρβΓδΟΓ  Β215^0·^)  |  απε- 
στρεψερ  2°]  απεστραψαν  Κ*  (-ψεν  ̂ ·Ά)  απεστρεψαν  Α  |  Υαβαων]  Γ  δΐιρ 
ΓΣ15  Β?  (ρπιΐδ  Ψ)  17  εκαθισεν  £\  |  Ταβηρωχαμάα  (χ  δΐιρ  Γαδ  Β?)]  γη 
Βαηρωχαμα  Κ  γη  Βηρωθχαμααμ  Α  γη  Βαρωθχαμααμ  (^*  (7^  Βηρωθχ. 
ζ)11^)  |  Βαιθλεεμ  Κ*νίι1  |  πορευθηραι]  +  εισελθειν  Α<3  18  Χαλδεών  Κ  | 
Τοδολιαρ]  +  πάντες  *  υιορ  λχικαμ  |  βασιλεύς]  ρν  ο  ̂   ΧΙ,ΙΧ  1  Ιω- 
ανναν  Α  ζ)  |  Α  ζαριάς]  Ιε'ζοριας  |  Μαασαίου]  Αννανιου  Κ*  Ανάριου  ςΚι^οη) 
Ωσαιου  ̂ ^^·:1^  Μασαιου  Α  |  μικρόν]  +  αυτωρ  £ί  |  οηι  και  5°  ̂ Α(^)  2  προς  ι°] 
επι  Α  |  πεσατω  £<Α^  |  οιώ  σου  2°  Κ  |  καθώς]  καθότι  \  οι  οφθαλμοί]  οηι 
οι  Ο*  (δΐιρβΓδΟΓ  <3;ι)  |  βλεπουσι  0*  3  ημιρ]  νμιν  Κ*  |  οιη  σου  Α  |  η]  ην  Ν: 
(ρ  η  Α(£  4  Ιερεμιας]  +  ο  προφήτης  (^)ιη^  |  ιδου  (δ  δΐιρ  Γαδ  Β^  +  εγω 
Β^ΚΑΟ^  |  τορ  θεορ  ημωρ  κατα  τους\  λογούς  υ  ϊη  πΐ£  εΐ  δΐιρ  Γαδ  ΑΆ  (οηι  προς 
Κ.  τορ  θ.  η.  Α*νίά)  |  τορ  θεορ]  οιτι  τορ  Κ(,)  |  αρ]  εαρ  οηι  Α(^  |  υμωρ  2°]  ημωρ 
Κ*  5  οιη  εν  Α  \  αν  αποστειλη]  απεστειΚερ  Α  +  σε  ̂   (σαι  ̂ *)       |  όντως] 
ου  Α  6  εαρ  2°]  ερ  \  της  φωρης  ̂   7  μετα  δεκα  (ι'  Κ)  ημέρας]  μεθ 
ημέρας  δεκα  Α  |  εγερηθη  2°]  οηι       εγερετο  Ν0  3111^         8  Ιωαραρ  (Ιωαρναρ 

ΓΓ  τον  ̂ Α(^  |  και  2°  δυρ  ταδ  Β3ΐ>  |  του$  ηγεμορας]  ρΐ  7τα^τα5  Α  |  μικου 
(^ιιρεΓδΟΓ  ρ  Κ?)  |  οηι  και  4°  ΝΑ(^) 
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χι,ιχ  9  (χιλι  9) ιερεμιας 

Β  μεγάλου,  9  και  ειπεν  αύτοις  Οντως  ειπεν  Κύριος  τοΈάν  καθίσαντες  £ 
καθίσητε  εν  τη  γη  ταύτη,  οικοδομήσω  υμάς  και  ού  μη  καθελώ,  και 
φυτεύσω  υμάς  και  ού  μη  εκτίλω·  οτι  άναπεπαυμαι  επϊ  τοις  κακοϊς  οϊς 
εποίησα  ύμϊν.     11  μη  φοβηθήτε  από  προσώπου  βασιλέως  Βαβυλώνος,  ιι 
ου  ύμεΊς  φοβεΐσθε  άπο  προσώπου  αυτού·  μη  φοβηθητε,  φησιν  Κύριος, 

οτι  μεθ*  υμών  εγώ  εξαιρεισθαι  υμάς  και  σώζειν  υμάς  εκ  χειρός  αύτών. 
Ι2και  δώσω  ύμϊν  έλεος,  καϊ  ελεήσω  υμάς  και  επιστρέψω  υμάς  εις  την  ΐ2 
γην  υμών.     Ι3κα\  εΐ  λέγετε  ύμεΊς  Ού  μη  καθίσωμεν  εν  τη  γη  ταύτη  13 
προς  το  μη  άκούσαι  φωνής  Κυρίου,  14 οτι  εις  γην  Αιγύπτου  είσελευσό-  14 
μεθα,  και  ού  μη  'ίδωμεν  πόλεμον,  καϊ  φωνήν  σάλπιγγας  ού  μη  άκού- 
σωμεν,  κα\  εν  αρτοις  ού  μη  πεινάσωμεν,  κα\  εκεί  οϊκησομεν  15  δια  15 
τούτο  ακούσατε  λόγον  Κυρίου  Ούτως  είπεν  Κύριος  Έάί>  ύμεΐς  δώτε  το 

πρόσωπον  υμών  εις  Α'ίγυπτον  και  εισελθητε  εκεί  κατοικεϊν,  ι6κα\  ι6 
εσται,  η  ρομφαία  ην  ύμεϊς  φοβεισθε  άπο  προσώπου  αύτης  εύρησει 
υμάς  εν  γη  Αιγύπτου,  καϊ  6  λιμός  ού  ύμεΐς  λόγον  έχετε  άπο  προσώ- 

που αύτοΰ  καταλήμψεται  υμάς  οπίσω  υμών  εν  Αίγύπτω,  καϊ  εκεί 

άποθανεϊσθε.     17 και    έσονται    πάντες    οι    άνθρωποι    κα\   πάντες  οι  τγ 
αλλογενείς,  οί  θεντες  το  πρόσωπον  αύτών  εις  γην  Αιγύπτου  ενοικειν 
εκεί,  εκλείψουσιν  εν  τη  ρομφαία  και  εν  τω  λιμω,  και  ούκ  εσται  αύτών 

ονθεϊς  σωζόμενος  άπο  τών  κακών  ων  εγώ  επάγω  επ'  αύτούς.    18 οτι  ιδ 
ούτως  ειπεν  Κύριος  Καθώς  εσταξεν  6  θυμός  μου  επ\  τούς  κατοικούντας 

Ιερουσαλήμ,  ούτως  στάξει  6  θυμός  μου  εφ'  υμάς,  είσελθόντων  υμών 
εις  Α'ίγυπτον  καϊ  εσεσθε  είς  αβατον  και  υποχείριοι  και  βι$·  άράν  και 
εις  όνεώισμόν,  και  ού  μη  ϊδητε  ούκετι  τον  τόπον  τούτον.     Ι9ά  ελά-  19 

ΝΑ (2       9  Κνριος]  +  θ'  ·*■  05  Ιηλ  προς  οΙ  απεστειλατε  με  ριψαι  έλεος  υμων  ενα.\τιον 
αυτού  (^"^  10  οικοδομήσω]  ρ  Γ  και      |  οηι  μη  ι°  Ν*  (δυρεΓδΟΓ  Κ0·3)  | 
ανβπανμε  Ν*  (αναπεπανμαι  |  εττι  τοις  κάκου]  απο  των  κακών  ΝΑ  |  ου]  ων 
Ν  |  εποιησα]  είπα  ποιησαι  11  βασιλέως]  ρΓ  τον  ̂   |  μη  1°]  ρΓ  ου  | 
νμων]  ημων  Ν*  |  εγω]  ίίμι  Ν*  (εγω  #.Ζ·ΆΧηΖ)  +  ειμι  Α(^  |  εξαιρεισθαι]  ρΓ  τον 
&-&Μ™εΑ0_  I  αντων]  αντον  12  ελεον  Ν*  (ελεο*  Ν?)  (  βΪ5  βογ  ευ  Ν* 
(ίπψΓοΒ  1°  Ν?)  13  φωνής]  ρΓ  της  ̂   14  γην]  ρΓ  την  Ν  |  Αιγνπον  Ν  \ 
εισελενσομεθα]  επελευσομεθα  ̂ ?  |  ακονσομεν  Α  |  οηι  και  εν  αρτοις  ον  μη  πεινά- 

σωμεν (ηαο  ̂ ε·3^"^)  |  οικησωμεν  Ν  15  λογον]  λογονς  Ν(>  |  Κνριον] 
+  α'θ'  ·*·  οι  κατάλοιποι  της  Ιονδαιας  (^"^  |  οηι  όντως  ειπεν  Κνριος  Ν*  (η&ϋ 
^ο.3(?)ιη§:)  ιρ  υμ€ί  β*  (νμ€ίς  Βα1))  |  εφοβεισθε  Ν*  |  γη  Αιγνπτον]  γη  Αιγν- 
πτω  Α  Αιγυπτω  |  ο  λιμός]  οηι  ο  Ν  |  έχετε]  εχειτε  Α  \  καταλημψεται  (-ληψ. 
Ο3)]  και  καταλιψεται  Ν*  και  καταλημψ.  Ν3·  17  άνθρωποι]  άνδρες  |  τη 
ρομφαία]  της  ρ.  Ν*  οηι  τη  0_\  τω  λιμω]  οηι  τω  <3  +  θ^  $  εν  θανατω  (^"ε  | 
ονθεις]  ονδεις  18  Κνριος]  +  τώ\  δυνάμεων  θς  Ιηλ  0™%  |  καθώς]  ρν  οτι 
Α  |  μον  ι°]  +  πάντες  "*·  κ  η  οργη  μον  |  αβατον]  Αιγνπτον  Ν*  (αβατον 
^ο.ε(?))  |  οηι  και  2ο  #*  (51φεΓ50Γ  Νε·3(?))  |  οηι  €ΐ?  4°  Α  |  ιδητε]  ειδητε  Ν 
19  α]  ούτως  Ο^ε 
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ιερεμιας 
(χυπ  6)  ι.  6 

Χησεν  Κύριος  εφ*  υμάς  τους  καταλοίπους  Ιούδα  Μη  εισεΧβητε  Β 
2ο  6£ί  Α'ίγυπτον .     και  νυν  γνόντες  γνώσεσθε  20  οτι  επονηρευσασθε  εν 

ψυχαϊς  υμών  άποστειλαντες  με  Χεγοντες  ΤΙρόσευξαι  περί  ημών  προς 

2ΐ  Κύριον,  και  Κατά  πάντα  ά  εάν  Χαληση  σοι  Κύριος  ποιησομεν.  21  και 
22  ουκ  ηκούσατε  της  φωνής  Κυρίου  ης  άπέστειΧεν  μ€  προς  υμάς.     22 και 

νυν  €ν  ρομφαία  και  εν  Χιμώ  εκλείψετε  εν  τώ  τόπω  ου  ύμεϊς  βούλεσθε 

ι  είσεΧθεΐν  κατοικεϊν  εκεί.  ΙΚαι  εγενηθη  ώς  επαύσατο  Ιερεμίας 
Χεγων  προς  τον  Χαόν  τους  πάντας  Χόγους  Κυρίου  ους  άπέστειΧεν 

2  αυτόν  Κύριος  προς  αυτούς,  πάντας  τους  Χόγους  τούτους,  2  κα\  είπεν 
Άζαρίας  υιός  Μαασσαίου  κα\  Ίωανάν  υίος  Καρηε  και  πάντες  οι  άνδρες 

οι  ε'ίπαντες  τώ  Ιερεμία  Χεγοντες  Ψεύδη,  ουκ  άπέστειΧεν  σε  Κύριος 
3  προς  ημάς  Χεγων  Μη  είσεΧθητε  εϊς  Α'ίγυπτον  οϊκείν  εκεί,  3αλλ'  η 
Βαρούχ  υιός  Νηρείου  συμβάΧΧει  σε  προς  ημάς,  Ινα  δώς  ημάς  εις  χείρας 
τών  ΧαΧδαίων  του  θανατώσαι  ημάς  και  άποικισθηναι  ημάς  εϊς  Βαβυ- 

4  Χώνα.  4 και  ουκ  ήκουσεν  Ίωανάν  και  πάντες  οι  ηγεμόνες  της  δυνά- 
μεως και  πάς  6  Χαος  της  φωνής  Κυρίου,  κατοικησαι  εν  γη  Ιούδα. 

5  3 και  εΧαβεν  Ίωανάν  και  πάντες  οί  ηγεμόνες  της  δυνάμεως  πάντας 
τους  καταΧοίπους  Ιούδα  τους  άποστρεψαντας  κατοικεϊν  εν   τη  γη, 

6  6τούς  δυνατούς  άνδρας  και  τάς  γυναίκας  και  τά  Χοιπά  και  τάς  θυγατε- 

19  Κύριος  εφ  νμας]  δίφβΓδΟΓ  Ές  €  Κ^Ρ)  (0  νμας  Κ*)  20  οτι]  +  α'  *  ΝΑΟ 
διεμαρτνραμην  νμιν  σήμερον  οτι  <3Π,£  |  ψνχαις]  ρΓ  ταυ  Α  |  αποστειΚαντες]  ρΓ 
πάντες  *  νμεις  (^"^  |  προσενξαι]  +  δη  Κ  |  α]  οσα  Κ  |  εαν]  αν  Α(£  |  λαλήσει 
(-σι  Κ  |  Κνριος]  +  ο  θς  ημων  όντως  απαγγεϊλον  ημιν  κ  0™Β  |  ποιησωμεν  ̂  
21  και]  ρΓ  κ  απηγγειλα  νμιν  σήμερον  (^"^  |  ηκονσατε]  εισηκονσατε  Α^  | 
Κυρίου]  +      κατα  πάντα  <3Π1£  |  -ης]  ην  \  με]  μοι  Α  οιώ  (^)  |  προς]  π  ρ 
δπρ  ταδ  Β*5  22  ννν]  +  σ'  ·*·  ιστε  γινωσκο\ντες  οτι  (^"^  |  λιμω]  +  α'θ'  * 
κ  εν  θανατω  ̂ η:,&  |  ου]  ω  |  βονλεσθε]  βουλενεσθαι  Α  |  κατοικείς  Κ*νίί1 
(-κειν  Κ?)  Γ,  1  εγενηθη]  εγενετο  ̂   |  λέγων]  λάλων  (^)  (λεγ.  ί^"^)  |  τον 
λαον]  ρΓ  ασ'  πάντα  (^"^  |  τονς  παντας  λογούς]  παντας  τονς  λ.  Α(^)  | 
Κυρίου]  +  θν  αυτών  Α  \  οιη.  αυτόν  ̂   |  Κυριθ5]  +  ο  θς  αυτών  Α^π1δ  |  αυτούς] 
+  ειπιν  (δΐιροτδοι·)  Ν0·*  ]  παντας  2°]  ρΓ  *  συν  ̂ Π1^  2  Α£αχαρια?  ί\* 
(Α^αρ.  |  Μαασσαίου]  Μ^ασσαιου  Βα1>  Μασεου  Κ*  Μαασεου  Μασαιου 
Α  Ωσαιου  (^)  |  Ιωανναν  ̂   |  οι  α^δρβί]  +  οι  υπερήφανοι  ̂   |  ειπαντες]  ειποντες 
ςί"1  Αί^ζ  είπαν  ̂ *  |  λέγων]  ειπείν  Α0*  ειπεν  ̂ *  |  οικειν]  κατοικεϊν  Α 
3  αλλ  η]  αλλα  ̂ )*  (αλλ  η  ζ)"^)  |  Ντ?ριου  Β^ΚΑί^  |  σνμβαλει  (λ  2° 
5νψ6Γ50Γ  <3α)  |  δως]  δωσω  Κ*  |  χείρα  (^νί(1  |  Χαλδεων  &ν  \  άποικισθηναι]  ρ  γ 
τον  Α  αποικισαι  (,)  4  οπί  ουκ  ηκουσεν  ̂   [  ηκουσαν  Α  \  Ιωναν  £\*  (Ιωαναν 
Κ?)  Ιωανναν  ̂   |  λαοϊ]+ουκ  ηκουσαν  ̂   |  Κυρίου]  ρΓ  του  ̂   5  Ιωανναν 
0.  +  νιος  Καρηε  ̂ ,η8  |  παντας]  απαντάς  ΚΑ(^  |  κατάλοιπους]  λοιπούς  Α  \  απο- 
στρεψαντας]  απεστρεψαν         (-ψαντας  αποστραφεντας  (^)  +  α'θ'  εκ 
ταΙτω»/  τω|  εθνών  ου  διεσκορπισθησα\  εκει  (^"ε  |  κατοικεί»/]  ευ  μετοικεσιαν 
^  I  Τ^Ι  +  Ιο^δα  Α  6  τα?  γυναίκας]  ρΓ  Χ  συί*  ̂ 111ί>^  +  και  τα  νήπια  Α  \ 
τα  λοΐ7τα]  νήπια  λοιπά      ρΓ      σνν  τα  (2,ηε 
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I.  7  (ΧΙΛΗ  7)  1ΕΡΕΜΙΑ2 

Β  ρας  του  βασιλέως,  και  τάς  ψνχάς  άς  κατελιπεν  Ναβονζαρδάν  μετά 
ΤοδοΧίον  νιοι)  Αχεικάμ,  και  Λερεμίαν  τον  προφήτην  και  Βαρούχ  νίον 

Νηρίου,  7  κα\  εισήΧθον   εϊς  Α'ίγυπτον,  οτι   ουκ   ήκουσαν  της  φωνής  η 
Κυρίου,  κα\  εΙσηΧθαν  εϊς  Ύαφνάς. 

8  Και  έγένετο  λόγο;  Κυρίου  προς  Ίερεμίαν  εν  Ύαφνάς  λέγων  8 
9  Λάβε  σεαυτώ  Χίθους  μεγάλους  κα\  κατάκρυψον  αϋτούς  εν  προθΰ-  ο 

ροις,  εν  πύλη  της  οικίας  Φαραώ  εν  Ύαφνάς,  κατ'  όφθαΧμούς  ανδρών 
Ιούδα,  10  και  έρεΐς  Ούτως  είπεν  Κύριος  Ιδού  ε'γώ  αποστέλλω  και  αξω  το 
Ναβουχοδονοσορ  βασιλέα  Βαβυλώνος,   και  θήσει  αυτού  τον  θρονον 
επάνω  των  Χίθων  τούτων  ων  κατέκρυψας,  και  άρει  τα  οπλα  έπ  αυτούς, 

11  και  εισελεύσεται  και  πατάξει  γην  Αϊγύπτου,  ους  είς  θάνατον  εις  ιι 
Θάνατον,  και  ους  εις  άποικισμον  εις  άποικισμον,  και  ου?  ει?  ρομφαίαν 

εϊς  ρομφαίαν    12και  κανσει  πυρ  εν  οικίαις  των   θεών   αυτών,   και  ΐ2 
ενπυριεΐ  αυτάς  και  άποικιεΐ  αυτούς,  και  φθειριει  γην  Αϊγύπτου  ωσπερ 

φθειρίζει  ποιμην  το  ιμάτιον  αύτοϋ.     και  εξελεύσεται  εν  ειρήνη,  13  και  13 
συντρίψει  τους  στύΧους  Ήλιου  πόΧεως  τους  εν  *  Ων,  και  τάς  οικίας 
αυτών  κατακαύσει  εν  πυρί. 

*Ό  Χ0705  ό  γενόμενος  προς  Ίερεμίαν  άπασιν  τοις  Ίουυαίοις  τοις  κατοι-  ι  1.1 
κοΰσιν  εν  γη   Αιγύπτου  και  τοις  καθημένοις   εν    Μαγδώλφ  και  έν  (ΧΙΛν) 
Ταφνάς  και  εν  γτ/  ΙΙαθούρης  λέγων 

2  Ούτως  είπεν  Κύριος  6  θεος  Ισραήλ  Ύμεΐς  εωράκατε  πάντα  τα.  ι 
κακά  α  επήγαγον  έπι  Ιερουσαλήμ  και  έπι  τάς  πόΧεις  Ιούδα·  και  ιδού 

&Α(^       6  τας  ψυχας]  ρτ  πάσας  Α  ρΓ  *·  συν  0™ζ  |  κατεΧειπεν  Β*Α  (-Χιπεν  Β?ε? 
I  Αχικαμ  Α(£  |  Βορουχ  Κ*         7  εισηλθον]  εισηλθοσαν  Κ  |  ευ  ι°]  εν  Α  | 

εισήλθαν]  εισηλθοσαν  Κ  εισηλθον  Α  8  οηι  προς  Ιερεμιαν  ̂ *  (ηαβ  πρ. 
Ιηρεμιαν  ̂ •^δ')  9  αυτούς]  +  ■*·  εν  τω  κρνφιω  εν  τω  πλινθιω  ̂ Π1ε  |  εν  ι°] 
επι  0.  |  οηι  Φαραώ  Α  10  ερεις]  +  ·*-  προς  αυτούς  <3ηι£  |  Κύριος]  +  των 
δυναμεώ\  θς  ϊηλ  ̂ π,2  |  Βαβυλωνος]  +  πάντες  ·*·  τον  δουλον  μου  0™%  |  τον 
θρονον  αυτού  |  οηι  ων  (δαροΓδΟΓ  (^)  |  κατεκρυψα  Κ*  |  οπλα]  +  αυτού  Αζ) 
11  πατάξει]  ΐηοορ  παυ  ̂ *V1^^  |  οηι  εις  θάνατον  2°  (ηαβ  ̂ ε·3(?)  I  οηι  ει* 
αποικισμον  2°  ̂ *  (ΙιαΙ)  ̂ ε·3^)111^)  |  οηι  ευ  ρομφαίαν  ι°  (^*  (Ιιαο  (^)Π1£)  |  οηι  ευ 
ρομφαίαν  2°  Κ*  (ηαβ  ϊ<ε·3(?)ιη2)  12  οικιαις]  οικοις  0*"%  |  των  θεων]  οηι  των 
&Α(2  |  εμπυριει  Β1^  |  00ειριει]  φθειριεις  £\*  {-ει  ̂ ?)  φθεριει  Α  |  γην]  ρΓ  την 
Κ  61  (δαΐ»  ·*  )  (2ιη£  |  Αιγύπτου]  αυτοί»  Α  |  ωσπερ]  ως  |  00ειρι^ει]  φθεριζει  Α  | 
ποιμην]  ρΓ  ο  Α  13  εν  Ων]  εν  Ενων  Α^*  (εν  Ων  ί^11^)  1  γενα- 
μενος  Α  |  Ιερεμιαν]  +  7ταρα  ΐΓυ  ̂ 1η&  |  απασιν  τοις  Ιουδαιοις  τοις  κατοικουσιν  εν 
γη  Αιγύπτου]  απασιν  τοις  κατοικ.  Ιουδα  τοις  εν  Αιγυπτω  ̂   απασι  (πασι  (^)) 
τοις  Ιονδαιοις  τοις  κατοικ.  εν  γη  Αιγυπτω  Α<3  α'σ'  επι  παντας  τους  Ιουδαίους 
τους  οικουντας  .  .  θ'  πασι  τοις  Ιουδαιοις . .  (5,ηϊ  |  καθημενοις^  κατοικουσιν  Ν  | 
Μαγδωλω]  +  κ  εν  Μεμφι  ̂ €·Ά  ™5  \  οηι  εν  3°  ̂   |  οηι  γη  2°  Α  2  Κυριοϊ] 
+  των  δυνάμεων  (^)Ιη£  |  α  επηγαγον]  αγαγον  ̂ *  α  ηγαγον  &  |  Ιερουσαλήμ] 
Ισλ  Κ*  (Ισλμ  Κ?)  |  τας  πόλεις  (-λις  Κ*)]  οηι  τας  ̂ ^  |  οηι  ιδου 
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ιερεμιας (ΧΙΙΥ  12)  Ι.Ι  12 

3  είσιν  έρημοι  άπο  ένοικων  3  άπο  προσώπου  πονηρίας  αυτών  ης  Εποίησαν  Β 
παραπικράναί  με,  πορευθέντες  θυμιαν  θεοις  ετεροις  οις  ουκ  εγνωτε. 

4  * καϊ  απέστειλα  προς  υμάς  τους  παϊδάς  μου  τούς  προφήτας  όρθρου, 
και  απέστειλα  λέγων  Μη  ποιήσητε  το  πράγμα  της  μολύνσεως  ταύτης 

5  ης  εμίσησα.   5  και  ουκ  ήκουσαν  καϊ  ουκ  έκλιναν  το  ούς  αυτών  άποστρε- 
6  ψαι  άπο  τών  κακών  αυτών  προς  το  μη  θυμιαν  θεοϊς  ετεροις.  6και 
εσταξεν  η  οργή  μου  και  ό  θυμός  μου,  και  εξεκαύθη  εν  πύλαις  Ιούδα 
και  έξωθεν  Ιερουσαλήμ,  και  εγενήθησαν  εις  ερήμωσιν  και  6ΐ$·  αβατον 

7  ώς  ή  ήμερα  αυτή.  7  και  νυν  οΰτως  είπεν  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ  "ίνα  τι 
υμεΐς  ποιείτε  κακά  μεγάλα  επ\  ψυχαις  υμών  εκκόψαι  υμών  ανθρωπον 
και  γυναίκα,  νήπιον  και  θηλάζοντα  εκ  μέσου   Ιούδα,    προς  το  μη 

8  καταλειφθήναι  υμών  μηδενα,  8  παραπικράναί  με  εν  τοις  εργοις  τών 
χειρών  υμών,  θυμιαν  θεοΊς  ετεροις  εν  γτ}  Αιγύπτω  είς  ην  ήλθατε 
κατοικεϊν  εκεϊ,  ίνα  εκκοπήτε  και  ινα  γενησθε  εις  κατάραν   και  ειί 

9  ονειδισμον  εν  πάσιν  τοις  εθνεσιν  της  γης;  9 μη  επιλελησθε  υμεϊς  τών 
κακών  τών  πάτερων  υμών  και  τών  κακών  τών  βασιλέων  Ιούδα  και 
τών  κακών  τών  αρχόντων  υμών  και  τών  κακών  των  γυναικών  υμών, 

ίο  ών  εποίησαν  εν  γη  Ιούδα  και  έξωθεν  Ιερουσαλήμ;  10 και  ουκ  επαύ- 
σαντο  εως  της  ήμερας  ταύτης,  και  ουκ  άντείχοντο  τών  προσταγμάτων 

ιι  μου  ών  έδωκα  κατά  πρόσωπον  τών  πάτερων  αυτών.    11  δια  τούτο  ούτως 
ΐ2  είπεν  Κύριος  Ίδου  εγώ  εφίστημι  το  πρόσωπον  μου  12τού  άπολεσαι 

πάντας  τούς  καταλοίπους  τούς  εν  Αιγύπτω,  και  πεσούνται  εν  ρομφαία 
και  εν  λιμώ,  και  εκλείψουσιν  άπο  μικρού  εως  μεγάλου  και  έσονται  εις 

2  έρημοι]  +  αθ'  ·*  τη  ήμερα  ταύτη  0™%  |  ένοικων]  ενοικουντων  Α(^*  κατοι-  ΚΑ(± 
κονντων  (^"^        3  οις]  ους  &  \  εγνωτε]  +  πάντες  '*  υμεις  κ  οι  πατέρες  νμώ\ 
4  τους  παιδας]  τ.  δούλους  Α  ρΓ  **·  συν  παντας  ̂ Γη8^  |  ορθού  ̂ *  |  απέστειλα  2°] 
+  εγω  προς  υμας  Α  |  μη]  ρΓ  ου  &  |  ης]  ς  Α*  (η  δΐιρεΓδΟΓ  Α1)         5  ηκονσαν] 
+  μου  Α<3  6  ο  θυμός  μου  και  η  οργή  μου  Α(^  |  οιη  και  3°  <3*  (δαρβΓδΟΓ 
(^3)  |  εξεκαυθη  (ΐη  ε  2°  αά  ήη  Ιϊη  Γ3.5  αΐϊη  Β?)]  ρΓ  ο  θυμός  μου  &  +  πυρ  (^)1Ώ£ 
7  ψυχας  Κ*  (ψυχαις  |  εκκοφαι  υμων]  και  εκκοψω  αφ  υμων  Α  |  ανθρω- 

πον] άνδρα  8  εν  γη  Αιγυπτω]  εις  γή\  Αιγύπτου  £\  εν  γη  Αιγύπτου 
(±*  (-τω  (2η'£)  |  ήλθατε]  εισελθατε  Ν*  εισήλθατε  Κ?Α<3*  εισηλθετε  <^Ά  \ 
κατοικεϊν]  ενοικειν  \\  (-κιν  Α  οικειν  (,)  |  ινα  Ι°]  ρΓ  κ  Κς··β  |  οηι  και  ι° 
Κ  |  οηι  εν  Α  |  οιη  πασιν  |  εθνεσι  ̂   9  κακών  ι°]  έργων  Α  |  και  των 
κακών  των  αρχόντων  υμων  ϋΐδ  δΟΓ  Β*  (ιΐηεϊδ  ΐηοΐ  2°  Βα1))  |  γη]  πολεσιν  Α 
10  ταύτης]  +  ·*  κ  ουκ  εφοβηθησαν  Ο11^  |  των  προσταγμάτων]  ρΓ  των  νομω\ 
μου  και  0™^  |  πρόσωπον]  +  υμων  κ  κατα  πρόσωπον  ̂ Iηίί  \  αυτών]  υμώ\  ̂ Π1^ 
11  ούτως  δίαρ  Γαδ  Βα,:>  |  Κύριος]  +  των  δυναμεω\  θς  Ιηλ  (^ηι£  |  εφιστημι]  επι- 
στημει  Α  |  μου]  +  θ'  εφ  υμιν  εις  κακα  του  εξολεθρευσαι  το\  πάντα  Ιουδά\ ι}  ληψονται  τοις  καταλοιποις  Ιούδα  τους  θεντας  το  προσωπο\  εισελθειν  εις  γη\ 
Αιγύπτου  παροικειν  εκει  (^ιτιε  12  απολεσαι]  πολεμησαι  (-σε  ̂   [  τους 
εν  Αιγ.]  οηι  τους  £ν  |  Εγυπτω  Κ*  (Αιγ.  Κ?)  |  οηι  και  3°  ̂Α(^)  |  μικρου]  +  αυτών 
^  |  εως  μεγάλου]  ρν  και  Α  +  αθ'  ·*■  εν  ρομφαία  κ  έ\  λιμω  αποθάνουν^  (2,ηδ 
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ΙΛ  13  (χιιν  13) ιερεμιας 

Β  ονειδισμον  και  εις  άπώλειαν  και  €ΐ?  κατάραν.     Ι3καϊ  επισκέπτομαι  επ\  13 
τονς  καθήμενους  εν  γή  Αίγνπτω  ως  έπεσκεψάμην  επί  ̂ ϊερονσαλήμ  εν 
ρομφαία  και  εν  Χιμώ,  14 και  ούκ   εσται  σεσωσμένος  ούθεϊς  των  επι-  14 
Χοίπων  Ιούδα  των  παροικοΰντων  εν  γη  Αίγνπτω  του  επιστρέψαι  εις 

γήν  Ιούδα,  εφ*  ην  αυτοΧ  εΧπίζουσιν  ταΐς  ψυχαϊς  αυτών  του  έπιστρέ- 
ψαι   εκεί·    ού    μή    έπιστρέψωσιν    αλλ'   η    οι  άνασεσωμένοι.     15 και  15 
άπ εκρίθησαν  τώ  ̂ Ιερεμία,  πάντες  οί  άνδρες  οι  γνόντες  οτι  θυμιώσιν  αί 
γυναίκες  αυτών  και  πάσαι  αί  γυναίκες,  συναγωγή  μεγάΧη,  και  πάς  ό 

Χαος  οι  καθήμενοι  εν  γη  Αϊγύπτω,  εν  ΤΙαθούρη,  Χέγοντες  ι6Ό  Χόγος  ον  ι6 
εΧάλησας  προς  ημάς  τώ  ονόματι  Κυρίου,  ουκ  άκουσομέν  σον  17 οτι  ιη 
ποιουντες  ποιησομεν  πάντα  τον  Χόγον  ος  έζεΧενσεται  εκ  του  στόματος 
ημών,  θυμιάν  τη  βασιΧίσση  του  ουρανού  και  σπένδειν  αυτή  σπονδάς, 
καθά  έποιήσαμεν  ήμείς  και  οι  πατέρες  ήμών  και  οι  βασιΧεΊς  ήμών  και 
οί  άρχοντες  ήμών  εν  πόΧεσιν  Ιούδα  και  έξωθεν  Ιερουσαλήμ·  κα\ 

επΧήσθημεν   άρτων  και  εγενόμεθα  χρηστοί,  και  κακά  ουκ  ε'ίδομεν. 
ι8και  ως  διεΧίπομεν  θυμιώντες  τή  βασιΧίσση  του  ουρανού,  ήΧαττώ-  ιδ 
6η μεν  πάντες,  και  εν  ρομφαία  και  εν  Χιμώ  έξεΧίπομεν.     19 και  οτι  19 
ήμείς  θυμιώμεν   τή  βασιΧίσση  τον  ουρανού    και  εσπείσαμεν  αυτή 
σπονδάς,  μή  ανεν  των  ανδρών  ήμών  έποιήσαμεν  αυτή  χανώνας  και 

εσπείσαμεν  σπονδάς  αυτή;  20 και  είπεν  Ιερεμίας  παντΧ  τώ  Χαώ  τοις  2ο 
δυνατοΊς  και  ταϊς  γυναιξϊν  και  π  αντί  τώ  Χαώ  τοϊς  άποκριθείσιν  αυτώ 

Χόγους,  Χέγων  21  Ούχϊ  του  θυμιάματος  οΰ  εθυμιάσαμεν  εν  ταϊς  πόΧεσιν  2ΐ 
Ιούδα  και  έξωθεν  Ιερουσαλήμ,  νμεϊς  και  οί  πατέρες  υμών   και  οί 
βασιΧεΐς  υμών  και  οί  άρχοντες  νμων  και  6  λαόί  της  γης,  έμνήσθη 

Ας)  12  απωλιαν  Ν  13  οπι  γη  Α  |  Αιγύπτου  (Εγ.  Ν*)  Ν  |  Χιμω]  +  και  εν  θανατω 
Αξ>  14  ουκ  εσται  σεσωσμενος]  ου  σωθησεται  0™%  |  ουθεις]  ουδείς  Ας)  |  Αιγύ- 

πτου ς)*  {-τω  (^^ε)  |  του  επιστρεψαι  (ι0)]  οηι  του  ς)*  (Ιιαο  ς)11^)  |  ελπιξουσι  φ  \ 
επιστρεψουσιν  ςΚΑ  \  αλλ  η]  ει  μη  0.  \  οι  ανασεσωσμενοι  Βαΐ3Ν?  (οηι  οι  Α<5 
15  πάντες]  άπαντες  Α^  |  γνοντας  (-τες  Κ?)  |  αυτών]  +  θεοις  ετεροις  Α^  | 
πασαι]  πάντες  &*ν'ιά  (πασαι  Κ?)  |  οηι  γη  Α  |  Αιγυπτω  (Εγ.  Αιγύπτου 
ς)*  (-τω  ς>™£)  |  Παθουρη  (-θυρη  Ν*)]  γη  ΊΙαθουρης  ς)  16  ο  λογοί]  τον 
Χογον  ς)  |  εΧάλησα  Ν*  |  τω  ονόματι]  εν  ονομ.  Ν  |  ακουσομεν]  ακουσομεθα  Ας) 
17  ποιουντες]  ποιουσαι  ̂   |  ημών  40]  Ιούδα  Κ*  (ημων  Κ0·3^))  |  επλησθημεν] 
ενεπΧησθημεν  ς)  |  εγινομεσθα  Β*νί(1  {-μέθα   Β3ΐ>)  εγεναμεθα  Α  |  ιδομεν  Κ 
18  διελειπομεν  Α(^  \  θυμιωντας  Κ*  (·ντες  Κ?)  |  ουρανού]  +  α'θ'  ·*·  κ  σπε\δειν 
αυτη  σπονδας  ς)ηι£  \  ηλαττωθημεν]  ηλαττονωθημεν  Α  ρτ  και  ̂   |  πάντες]  ημείς 
Α  +  ημείς  ς)  |  εξελειπομεν  Α  19  ημείς  εθυμιωμεν  ς<  θυμιωμεν  ημείς 
Ας)  |  εσπείσαμεν  ι°]  ρΓ  ει  Α  |  χαυωνας]  χαυβωνας  Κ*  χαυανας  ̂ *  (χαυων. 
Κ!(^πιε)  +  σ'  ·£·  κ  σοββα  (αϊ  τωρ  γλυ7ττώ|  αι>τ?75)  ς)π1£  |  σπονδας  αυτη]  αυτη 
σπονδας  ΚΑ  20  γυναιξί  ς)3  21  β^μιασαμβρ]  εθνμιασαν  Βη1)Κ*  εθνμια- 
σατε  Κ?  (-ται)  ς)  εθυμιασατο  Α  |  οπι  και  οι  άρχοντες  νμων  Ν*  (ηαΐ)  ̂ °·3(?)υι§  5υΡ)  | 
ϊηοερ  εμνησε  ς\*^ϊά  [εμνησθη  Ν?) 
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ιερεμιας 
(χυν  28)  υ  2δ 

22  Κύριος  και  άνεβη  ε'ττί  την  καρδίαν  αυτού ;  22  και  ούκ  ηδύνατο  Κύριος  ετι  Β 
φερειν   από   π  ροσώπου   πονηρίας   πραγμάτων   υμών    και   αττό  τώΐ' 
βδελυγμάτων  ων  εποιησατε·  και  εγενηθη  η  γη  νμων  εις  ερημωσιν  και 

23  64ϊ  αβατον  και  ει$·  αράν  ώί  «V  ημέρα  ταύτη,  23 από  προσώπου  ων 
εθυμιάτε  και  ων  ημάρτετε  τω  κυρίω'  και  ουκ  ηκούσατε  της  φωνής 
Κυρίου,  και  εν  τοϊς  προστάγμασιν  αύτού  και  εν  τώ  νόμω  και  εν  τοΊς 
μαρτυρίοις  αυτού  ουκ  επορεύθητε,  και  επελάβετο  υμών  τα  κακά  ταΰτα. 

24  24και  είπεν  Ιερεμίας  τώ  λαώ  και  ταίί  γυναιξίν  *  Ακούσατε  τον  Χόγον 
25  Κυρίου.  2ζούτως  είπεν  Κύριος  ό  #εό$·  'ΐσραήλ  Ύμεϊς  γυναίκες  τώ 

στόματι  υμών  ελαΧησατε,  και  τάΐς  χερσίν  υμών  επληρώσατε,  λεγουσαι 
Τίοιοΰσαι  ποιησομεν  τάς  ομολογίας  ημών  ας  ώμολογηκαμεν,  θυμιαν  τη 
βασιλίσση  του  ουρανού  και  σπενδειν  αύτη  σπονδάς·  ενμείνασαι  ενε- 

26  μείνατε  ταΐς  όμολογίαις  υμών,  και  ποιοϋσαι  εποιησατε.  26 δια  τούτο 
ακούσατε  λόγον  Κυρίου,  πας  Ίουδά  οι  καθήμενοι  εν  γη  Αίγύπτω  Ιδού 
ώμοσα  τω  ονόματι  μου  τω  μεγάλω,  είπεν  Κύριος,  εάν  γενηται  ετι 
ονομά  μου  εν  τω  στόματι  παντός  Ιούδα  ειπείν  Ζη  Κύριος,  επ\  πάση 

27  γη  Αίγύπτω.  27 οτι  εγώ  εγρηγορα  επ'  αυτούς  του  κακώσαι  αυτούς 
και  ουκ  άγαθώσαι,  και  εκλείψουσιν  πάς  Ίουδά  οι  κατοικούντες  εν 

28  γη  Αίγύπτω  εν  ρομφαία  και  εν  Χιμώ,  εάν  εκλίπωσιν.  28  και  οι 
σεσωσμενοι  από  ρομφαίας  επιστρεψουσιν  είς  γην  Ιούδα  όΧίγοι 
αριθμώ,  και  γνώσονται  οι  κατάΧοιποι  Ιούδα  οι  καταστάντες  εν  γη 

21  την  καρδιαν]  οηι  την  22  εδυνατο      |  οιη  και  2°  ΚΑ  |  εγε-  ΚΑ^' 
νηθη]  εγενβτο  Α  |  αραν]  +  α'θ'  '%·  παρα  το  μη  υπαρχειν  ενοικοντα  (οοιύ  -κονντα) 

|  €1/  Τη  ημςρα  ταύτη]  εν  τη  ημεραυτη  Β*  (εν  τη  ημ.  ταύτη  Βαΐ3)  η  ήμερα 
αυτη  23  εθυμιατε]  εθυμιασατε  Ν  |  ημαρτητε  Α  |  νομω]  +  αντου 
ΚΑ<5  |  επορευθηταν  Κ*  (-ται  |  ταύτα]  +  πάντες  ·*·  καθώς  η  ήμερα  αυτη 
24  τω  λαω]  ρΓ  παντι  (2ιη£  |  Τον  λογον]  οηι  τον  ΚΑ  |  Κυρών]  +  θ'  πάσα  77 
Ιουδαία  οι  ερ  7??  Αιγύπτου  (^^^  25  Κυριο?]  +  τωζ>  δυνάμεων  (^)ηι£  (  γι/ί/αικε?] 
ρΓ  αι  Κ  και  αι  γυναίκες  υμων  (^)ιηίί  |  υμων  ι°]  ϊηεερ  νμι  Κ*  |  οηι  ττοιουσαι  ι°Κ* 
(ΗαΙ)  Κε·απιίί)  |  ποιησωμεν  ΚΑΟ  |  ομολογειας  Β^ΚΑ  |  ώμολογηκαμεν]  ομο- 
Χογησωμεν  Κ*  -σαμεν  Κ?  ωμωλογησαμεν  Α  ωμολογησαμεν  Ο  |  ττ/  βασιλίσση 
του  ουρανού]  τη  Βααλ  Κ*  (ττ;  /3α<τ.  τ.  οι^οϋ  Κ€·ίι  Π1£ίη<")  |  ενμείνασαι  (ενμιν. 
Η*  ενμειν.  Κ?)]  εμμειν.  Β1*  Α  εμμεν.  ̂ *  (εμμειν.  (>')  |  εΐ'βμει/'ατε]  εμεινατε  δΐΐρ 
ΓΠ,δ  Β?νι<1  |  ομολογίας  Β*  (-γιαυ  Β3*3)  |  ποιονσεποιησατε  Κ*  ποιοι-σαι  ποιησ. 
ϊ&·&  |  εττοιτ/σατε]  +  τα$  ει;χα?  υμων  (^)ΠΙ£  26  ιδού]  +  ·*·  εγω  (^"'Κ  |  τω 
μεγαλω]  τω  μ  δΐιρ  ταδ  Β?νίά  |  ειπεν]  λέγει  Α  |  Κυριοϊ  ι°]  +  ·*·  ο  05  (2Π1£  | 
εαν  γενηται]  αν  γε  δΐΐρ  ταδ  Β?ν'α  |  εν  ι°]  ρΓ  τταΐ'τεϊ      καλοΐ'με^οΙ  |  τω 
στόματι]  οηι  τω  ̂   |  οηι  Ιούδα  ειπείν  Α*  (Ηαΐ)  ΑΛ?(πι8:>)  |  ζη]  ϊηοερ  κ  ̂ *  | 
Κυριο?  2°]  ρΓ  κϊ  ί^Α(^  |  εττι]  εν  \  γη  Αιγυπτω]  τη  γη  Αιγύπτου  ϊ\*  (οιη  τη 

27  οτι]  +  ιδοι<  ΛΟ  |  αγα^ωσαι]  αγαθυναι  Α  |  Ιούδα]  ρΓ  ανηρ  ̂   [ 
Αιγ^ττ-ου  ̂ \Α  |  εαι/]  εω?  αΐ'  Β'^^^Αί^  |  εκλβιπωσιν  Α  εκλειπωσι  0>α  28  α- 
ριθμοι  Α  |  οι  καταστάντες]  οι  παροικουντες  Κί^  και  οι  καταβαινοντες  Α 
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υ  29  (χυν  29) ΙΕΡΕΜΙΑ2 

ση  μείον  υτι  έπισκέψομαι  εγώ  έφ'  υμάς  εις  πονηρά'  2,0 όντως  είπεν  30 
Κύριος  Ιδού  εγώ  δίδωμι  τον  Οναφρη  βασιλέα  Αιγύπτου  εις  χείρας 
εχθρού  αντον  κα\  εις  χείρας  ζητούντων  την  ψυχήν  αυτόν,  καθά  έδωκα 

τον  Σεδεκ'ιαν  βασιλέα  Ιούδα  ει$·  χείρας  Ναβονχοδονοσορ  βασιλέως 
Βαβνλώνος  εχθρού  αντον  και  ζητοίιντος  την  ψυχην  αυτόν. 

3ΓΌ  λόγος  6ν  ελάλησεν  Ιερεμίας  6  προφήτης  πρδς  Βαρούχ  υ'ών  θηρίου,  31  (ι)  (Χ^ν) 
'ότε  'έγραφεν  τούς  λόγους  τούτον*  εν  τφ  βίβλίφ  από  στόματος 
Ιερεμίου,  εν  τφ  ένιαυτφ  τφ  τετάρτφ  Ιωακείμ  νίφ  Ίωσία  βασι- λέως Ιούδα. 

32 Οντως  είπεν  Κύριος  έπ\  σοι,  Βαρούχ,  336τι  ειπας  Οΐμοι  ο'ίμοι,  ̂  
οτι  π  ροσέθηκεν  Κνριος  κόπον  επ'ιπονόν  μοι,  έκοιμηθην  εν  στενα- 
γμοΐς,  άνάπανσιν  ονχ  εύρον  34«7τόι>  αντώ  Οντως  είπεν  Κνριος  34  (4) 
Ιδού  ονς  εγώ  ωκοδόμησα,  εγώ  καθαιρώ·  και  ονς  εγώ  έφύτενσα, 
εγώ  έκτίλλω.     35 και  σν  ζητήσεις  σεαντώ  μεγάλα;  μη  ζητήστε,  οτι  35  (δ) 
ιδού  εγώ  επάγω  κακά  έπι  πάσαν  σάρκα,  λέγει  Κνριος,  κα\  δώσω 
την  ψνχην  σον  εϊς  ενρεμα  εν  παντι  τόπω  ον  εάν  βάδισης  εκεί. 

τ"θντος  εικοστοί)  κα\  ενος  ετονς  Σεδεκίον  εν  τώ  βασιλενειν  αυτόν,  ι  ΙΛΙ 
και  ένδεκα  ετη  έβασίλενσεν   εν  Ίερονσαλήμ'   και  όνομα  τη  μητρ\ 
αντον  Άμειταάλ  θνγάτηρ  Ιερεμίου  εκ  Αοβενά.    4 και  έγένετο  τω  ετει  4 
τω  ένάτω  της  βασιλείας  αντον  εν  μην\  τω  ενάτω  δεκάτη  του  μηνός 

&Α0_       28  Αιγύπτου  ΚΑ  |  κατοικτ/σαι]  παροικησαι  (-σε  Κ*)  ΝΑ(^  |  εμμένει  Β5Α 
(-ϊί)     +  ο  εμος  η  ο  αυτώ\  0^  29  νμιν]  ημιν  Α  \  σημειον]  +  φησι 
κς  ̂ Iη&  |  νμας]+  αθ'  '*  εν  τω  τοπω  τούτω  εις  κακα  οπως  γνωτε  οτι  στασει 
στησονται  οι  λόγοι  μου  εφ  νμας  |  πονηρά]  κακα  30  Ουαφρη] 
Αφρη  Κ*  (Ουαφρ.  Κ?)  αθ'  Οφρην  σ'  εκδοτό\   ̂ ^η§^  |  Αιγυπου  Κ*  |  ζητούν- 

των] ζητουντος  0*  (-των  ̂ 3)  |  έδωκα]  δεδωκα       |  ζητουντος]  ρΓ  ευ  χείρας 
31  προφητην  Κ*  |  νιον]  νιων  Κ*  |  εγραφεν]  εγραψεν  Α  ζ)  |  τω  βιβλιω] 

όνο.  τω         |  Ιωακείμ]  ρΓ  τω  Β^ΚΑί^  |  Ιωσιου  ̂   |  Ιούδα]  +  ·*·λε7ω| 
33  προσεθηκεν]  +  μοι  Α  )  μοι]  μου  34  ειπον]  ρΓ  ούτως  Κ  |  οηι  ούτως 
ειπεν  Κύριος  ιδου  Κ  |  ουϊ]  ου  (^)*  (ους  Ο3)  |  οηι  εγω  3°  ΚΑ<3  |  εκτιλλω] 
εκτιλω  Κ0·*  εκτειλω     +  -Χ-  κ  συνπασαν  την  γη\  εκεινη\  ̂ Γη§'  35  ζητήσεις] 
ζητείς  (-τις  Κ*)  Κ  |  ζητησεισεαυτω  Α  \  μη  ζήτησης]  μη  ζητη  σεαντω  μεγάλα 
μη  ζητι  Κ*  (μη  ζήτησης  Κ?)  οηι  Α  |  σάρκα]  σανρκαν  Κ*  |  οηι  ευ  Κ  |  εαν] 
αν  ϊί,  ΐΐΐΐ  1  οντος.,.Σεδεκιου]  σ'  είκοσι  κ  ενος  έτους  η\  Σεδεκιας  ̂ ^η"  | 
εικοστού  και  ενος]  δευτέρου  και  εικοστού  Α  |  οηι  Σεδεκιου  Β*  (Ιιαο  Β3ΐ)ΐη»)  | 
ένδεκα]  ια'  Κ  [  οηι  εν  Ιερουσαλήμ  Κ  |  ααυτου  Β  |  Αμιτααλ  ΚΑ  Αμιταλ  ζ)  | 
Λοβε^α]  +  Φ  (2)  κ  εποιησε  το  πονηρον  εν  οφθαλμοις  κυ  οι  τρόπον  εποιησεν 
Ιωακείμ  (3)  οτι  επι  τον  θυμο\  κυ  ην  Ιλημ.  και  Ιούδα  εως  ανερριψεν  αυτούς  εκ 
προσώπου  αυτού  κ  απεστη  Σεδεκια  του  βασιλέως  Βαβυλωνος  ζ)'η=  4  τω 
ετει]  ρΓ  εν  Α^  |  μην  ι]  ρΓ  τω  Α  |  ενατω  2°]  εβδομω  Α  δεκατω  (^) 
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ιερεμιας ίλι  ιβ 

ήλθεν  Ναβουχοδονοσόρ  βασιλεύς   Βαβυλώνος   και  πάσα   η   δνναμις  Β 
αύτοΰ  επ\  Ιερουσαλήμ,  κα\  περιχαράκωσαν  αυτήν   κα\  περιωκοδό- 

5  μησαν  αυτήν  τετραπόδοις  κύκλω.     5  και  ηλθεν  ή  πόλις  εϊς  συνοχήν 
6  εως  ενδεκάτου  έτους  τω  βασιλεί  Σεδεκία.  6 εν  τη  ενάτη  του  μηνός,  και 
εστερεώθη  6  λιμός  εν  τη  πόλει,  και  ουκ  ήσαν  άρτοι  τω  λαω  της  γης. 

7  7 και  διεκόπη  ή  πόλις,  και  πάντες  οι  άνδρες  οι  πολεμιστάι  εξήλθον 
νυκτός  κατά  την  όδόν  της  πύλης  ανά  μέσον  του  τείχους  και  του 
προτειχίσματος,  6  ήν  κατά  τον  κήπον  του  βασιλέως,  και  οι  Χαλδαίοι 

8  επί  της  πόλεως  κύκλω,  και  επορεύθησαν  όδόν  τήν  εις  άραβά,  8καΊ 
κατεδίωζεν  ή  δύναμις  των  Χαλδαίων  οπίσω  του  βασιλέως,  και  κατελα- 
βον  αυτόν  εν  τω  πέραν  Ίερειχώ,  και  πάντες  οί  παϊδες  αύτοΰ  διεσπά- 

9  ρησαν  άπ'  αύτοΰ.  9 και  συνελαβον  τον  βασιλέα,  και  ηγαγον  αύτόν 
προς  τον  βασιλέα  Βαβυλώνος  εις  Αεβλάθα'  και  ̂ ελάλησεν  αύτω  μετά  §  Γ 

ίο  κρίσεως.  10 και  εσφαξεν  βασιλεύς  Βαβυλώνος  τούς  υιούς  Σεδεκίου 
κατ'  οφθαλμούς  αύτοΰ,  και  πάντας  τούς  άρχοντας  Ιούδα  εσφαξεν  εν 

τι  Αεβλάθα.  11  και  τούς  οφθαλμούς  Σεδεκίου  εξετύφλωσεν  και  εδησεν 
αύτόν  εν  πέδαις'  και  ή'γαγεν  αύτόν  βασιλεύς  Βαβυλώνος  εις  Βαβυλώνα, 
και  εδωκεν  αύτόν  εις  οΐκίαν  μύλωνος  εως  ημέρας  ης  άπεθανεν. 

12  12 Και  εν  μηνι  πεμπτω  δεκάτη  τοΰ  μηνός  ήλθεν  Ναβουζαρδάν  ό 
αρχιμαγειρος  εστηκώς  κατά  πρόσωπον  τοΰ  βασιλέως  Βαβυλώνος  εις 

13  Ιερουσαλήμ,  13  και  ενεπρησεν  τον  οίκον  Κυρίου  και  τον  οίκον  τοΰ 
βασιλέως,  και  πάσας  τάς  οικίας  της  πόλεως  και  πάσαν  οίκίαν  μεγάλην 

ΐ4  ενεπρησεν  εν  πυρί.  14  και  πάν  τείχος  Ιερουσαλήμ  κύκλω  καθείλεν  ή 
ι6  δυναμις  τών  Χαλδαίων  ή  μετά  τοΰ  άρχιμαγείρου.     16 και  τούς  κατα- 

4  ηλθε  (ροδίεα  πΐΓδ  -θεν)  \  Ναβονδονοσορ  (^*  (δυρεΓδΟΓ  χο  ζ)3)  |  ̂Α(,)Γ 
βασιλεύς]  +  ω$  Κ*  |  περιεχαρακωσεν  |  περιωκοδομησεν  Α  |  τετραπόδου 
(-πεδοις  Βα?ι>^)]  +  λιθοις  6  εν  τη  ένατη]  ρΓ  (δΐιΐ)  '*)  εν  μηνι  τω  τεταρτω 
0|  ογπ  εν  τη  Α(^*  (1ιαΙ>  (^κ)  7  πνλης]  πόλεις  ̂ *νί<1  |  τον  τείχους]  της  πύλης 
Α  |  Χαλδεοι  Ν  \  κύκλω]  εκνκλωσαν  Α  |  επορεύθησαν]  ωχοντο  Α  \  την  εις  άραβα 
(ραβα  ̂ )]  οηι  την  8  η  δυναμις]  οηι  η  ϋ.  \  Χαλδεων  ^  |  κατελαβεν  Α  \ 
αντον]  τον  βασιλέα  Σεδεκιαν  |  Ιεριχώ  Β^^ίΑ        9  βασιλεαν  (ι°)  ̂ *  |  τον 
βασιλέα  (2°)]  οηι  τον  Γ)  |  Αεβαθα  Ν*  (Αεβλ.  Ν?)  10  βασιλεύς]  ρΓ  ο 
£ί  |  εν  Αεβλαθα]  εις  Αεβ .  .  θα  Γ  11  Σεδεκια  Κ*  (-κιου        |  βασιλεύς] 
ΡΓ  ο      ]  ογπ  ημέρας  Α  \  οηι  ης  \&*Α  12  μηνι]  ρΓ  ■£·  τω  (^"^  |  πεμπτω] 
ρΓ  τω  Α  (5  Γ  |  δέκατη]  και  δεκα  Κ*  (δέκατη  Κν)  |  μηνός]  +  αυτός  (αυτός  &ά) ενιαυτος  εννεακαιδεκατος  του  Χαβονχοδονοσορ  βασιλέως  Βαβυλωνος  (βασίλεος 
Βαβυλονος  Κά)  Ν*πΐ£ίη£  ε[  (δαβ  ·*)  ς)πιε  |  Ναυβουζαρδαν  Ν?  |  εστηκως]  ρΓ  ο 
&ΑΓ  ο  εστως  ̂   |  του  βασιλέως]  οιη  τον  Α  13  ΐη  ενεπρησεν  2°  χ'ιά ϊιηρίΌΟ  αΐΐη  14  Ιερουσαλήμ]  ρΓ  εν  ΑΓ  |  Χαλδεων      |  η  μετα] 
ογπ  η  |  άρχιμαγείρου]  4-  (15)  απο  δε  των  πενήτων  του  λαου  κ  το  λειμμα 
τον  λαον  κ  τονς  καταλειφθεντας  εν  τη  πολει  κ  τονς  εμπίπτοντας  κ  τονς  εμ- 
πεπτωκοτας  προς  βασιλέα  Βαβνλωνος  16  καταλοιπονς]  λοιπούς 
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οι  17 ιερεμιας 

Β  λοιπούς  τον  λαού  κατελειπεν  6  άρχιμάγειρος  είς  αμπελουργοί) ς  κα\ 

εις  γεωργούς.      17  και   τονς  στύλους    τονς   χαλκούς   τους    εν    ο'ίκω  τη 
Κυρίου  και  τάς  βάσεις  και  την  θάλασσαν  την  χαλκην  την  εν  ο'ίκω 
Κυρίου  συνετριψαν    οι  Χαλδαΐοι,   και   ελαβον    τον   χαλκόν  αυτών 

και  άπηνεγκαν  εις  Βαβυλώνα.     18 και  την  στεφάνην  και  τάς  φιάλας  ι8 
και  τάί  κρεάγρας  και  πάντα  τα  σκεύη  τα  χαλκά  εν  οις  ελειτούργουν 

εν  αύτοίς,  19 και  τά  σαφφώθ  και  τα  μασμαρώθ  και  τονς  υποχυτήρας  19 
και  τάς  λυχνίας  και  τάς  θυίσκας  και  τούς  κυάθους,  ά  ην  χρυσά  χρυσά 

και  α  ην  αργυρά  αργυρά,  ελαβεν  ό  άρχιμάγειρος.    2θκαι  οί  στύλοι  δύο,  2ο 
και  η  θάλασσα  μία,   και  οί  μόσχοι   δώδεκα  χαλκοί  ύποκάτω  της 
θαλάσσης,  ά  εποίησεν  6  βασιλεύς  Έ,αλωμών  εις  οίκον  Κυρίον  ουκ  ην 

σταθμός  του  χαλκού  αυτών.    21  και  οί  στύλοι  τριάκοντα  πέντε  πηχών  2ΐ 
νψος  του  στύλου  του  ενός,  και  σπαρτίον  δώδεκα  πήχεων  περιεκύκλον 

αυτόν,  και  το  πάχος  αυτού  δακτύλων  τεσσάρων  κύκλω,  22 και  γείσος  22 
επ'  αύτοίς  χαλκούν,  και  πέντε  πήχεων  το  μήκος,  υπέροχη  του  γείσονς 

^  Γ  τον   ενός,  και  δίκτνον  και  ροαι  επ\  τον  γείσονς^  κύκλω,  τά  πάντα 
χαλκά·  και  κατά  ταύτα  τω  στύλω  τω  δευτέρα»,  οκτώ  ρόαι  τω  πηχει 
τοις  δώδεκα  πηχεσιν.     23  και  ησαν  αί  ρόαι  ενενηκοντα  εξ  εν  μέρος,  23 
και  ήσαν  αί  πάσαι  ρόαι  εκατόν  επ\  του  δικτύου  κύκλω.     24  και  ελαβεν  24 
ό  άρχιμάγειρος  τον  ίερεα  τον  πρώτον  και  τον  ιερέα  τον  δευτερούντα 

ΗΑ(^Γ  16  κατελιττεν  Β^&Ο3-  \  ο  αρχιμ.]  ρΓ  Ναβουξαρδαν  +  α'θ'  £-  κ  απο  των  πενη- 
τώ\  της  γης  κατέλειπε  Ναβουζαρδαν  ο  αρχιμαγιρος  |  ει$  γεωργούς  και  αμ- 

πελουργούς Κ  ευ  αμττ.  και  γεωργούς  Γ  17  οπι  και  τας  βάσεις... οικω  Κυρίου 
(2°)  Α  |  βασις  Ν*  (-σεις  Ν5)  |  Χαλδεοι  Κ  |  τον  χαλκον]  ρτ  πάντα  0™ε  \  αυ- 

τών] αυτής  £\  αυτόν  Γ  |  οπι  και  άπηνεγκαν  <^)Γ  |  Βαβυλώνα]  +  α'θ'  ·*·  κ  τους 
ποδιστηρας  κ  τους  αναλημπτηρας  κ  τα  θυμιατηρια  κ  τα  σπονδια  [αάηοΐ  εν  τισι' 
ΙΓ  τους  ήλους]  ̂ Π1ε  18  κρεαγρας]  κρεαρας  Κ*  κεαγρας  Α  Η,άηοΙ  αι>τι  των 
κρεαγρώ]  θυισκας  τίνες  ερμηνευσά\  0™%  |  τα  χαλκά]  ταχα  Β*  (δηρεΓδΟΓ  λκα 
Βε1))  I  ελειτούργουν  (-γων  Α)]  λειτουργουσιν  Γ  19  τα  σαφφωθ]  τας  σαφφωθ 
Κ  α'  υδρίας  σ'  φιαλας  οι  λοιποί  θυμιατηρια  0™%  |  τα  μασμαρώθ]  τας  μασμ. 

(τα  μ.  ΑΟ3-  (τας  μασμαωθ  ̂ *)  |  οπι  και  τους  υποχ.  και  τας  λυχνίας 
Κ  |  νποχυτηρας]  ατοχυτηρας  α'  λέβητας  0™%  |  και  τα$  λυχνίας  $\ή>  ·*(^  |  και 
6°  ΰΐδ  50Γ  Γ  20  ο  βασιλεύς]  οπι  ο  Ν  |  αυτών]  αυτού  *·  παντώ\  των  σκευώι 
τούτω]  0™Ζ  21  τριάκοντα  πέντε]  λε'  ί\  τρ.  και  πέντε  |  πηχών]  πήχεων  ΑΓ  | 
δώδεκα]  ιβ'  Κ  |  δωδ.  πήχεων]  δωδεκαπηχυ  |  περιεκυκλου  Β^ζ^Τ]  περικν- 
κλοι  ̂ *  περικυκλουν  Α  περιεκυκλουν  (^*  |  πάχος]  πλάτος  ̂   |  τεσσάρων 
δάκτυλων  ΑΓ  |  οπι  κύκλω  Γ  22  γεισος]  κεφαλίδες         |  χαλκουν]  χαλ- 

κού Γ  |  γεισους  ]°]  γισου  (^)  |  ενο  Η*  (ενος  Κ?)  |  του  γεισους  (2°)]  οπι  του  Α  | 
•γεισους  2°]  γισου  0*  (γισους  ί^*)  \  οπι  και  5°  |  ταύτα]  αΐ'τα  Α  |  δώδεκα] 
ιβ'  ̂   |  πηχεσι  Β^  23  ενενηκοντα  εξ]  ΊΓ'  &  |  ε£]  ρΓ  κ/α       |  εν]  ρν  το 
Βα1>Α(^  |  πασαι  αι  ροαι  |  επι  τον  δικτ.  κύκλω  εκατόν  Κ(1  24  ιερέα  οΐδ] 
ιερεαν  &  |  ιερέα  ι°]  ρΓ  Σαραιαν  ̂   |  πρώτον]  δεύτερον  (δυρει-δοι-  π  ρ.  Κ")  |  τον 
ιερέα  (2°)]  ρΓ  τον  Σοφονιαν      |  δευτερούντα  Β3ΐ>  (-ροντα  Β*)]  δευτερεύοντα 
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ιερεμιας  ιλι  34 

25  κ«ί  τούς  τρεις  τούς  φυλάττοντας  την  οδόν,  25 και  εύνούχον  ενα  ος  ήν  Β 
επιστάτης  ανδρών  των   πολεμιστών,   και  επτά  άνδρας  ονομαστούς 
τους  εν  προσώπω  του  βασιλέως  τους  εύρεθέντας  εν       πόλει,  και  τόι> 
γραμματέα  τών  δυνάμεων  τον  γραμματευοντα  τω  λαω  ττ^  γης,  και 
έξήκοντα  ανθρώπους  εκ  του  λαού  της  γης  τους  εύρεθέντας  εν  μέσω 

26  της  πόλεως.     26  και  ελαβεν  αυτούς  Ναβουζαρδάν  6  άρχιμάγειρος  και 
27  ηγαγεν  αυτούς  προς  βασιλέα  Βαβυλώνος  εϊς  Αεβλάθα'  27  και  έπάταξεν 

αυτούς  βασιλεύς  Βαβυλώνος  εν  Αεβλάθα  εν  γη  Αιμάθ. 

3ΐ  31  Και  εγενετο  εν  τω  τριακοστώ  και  εβδομω  ετει  άποικισθέντος  του 
Ιωακείμ,  βασιλέως  Ίουδα,  εν  τω  δωδεκάτω  μηνΐ  εν  τη  τετράδι  και 
εϊκάδι  του  μηνός,  ελαβεν  Ούλαιμαδαχάρ  βασιλεύς  Βαβυλώνος,  εν  τω 
ενιαυτώ  ω  έβασίλευσεν,  τήν  κεφαλήν  Ιωακείμ  βασιλέως  Ίουδα  καί 

32  εκειρεν  αυτόν,  καϊ  έξήγαγεν  αυτόν  εξ  οικίας  ης  έφυλάσσετο,  3,2 και 
έλάλησεν  αυτώ  χρηστά,  καί  εδωκεν  αύτοϋ  τον  θρόνον   επάνω  τών 

33  βασιλέων  τών  μετ  αυτού  εν  Βαβυλώνι,  33 καί  ήλλαξαν  την  στολήν 
της  φυλακής  αυτού,   καί  ησθιεν  άρτον  δια  παντός  κατά  πρόσωπον 

34  αυτού  πάσας  τάς  ημέρας  ας  εζησεν.  34  καί  ή  σύνταξις  αύτω  ε'διδετο 
διά  παντός  παρά  τού  βασιλέως  Βαβυλώνος  εξ  ημέρας  εις  ημέραν  εως 
ημέρας  ης  άπέθανεν. 

24  φν\ασσοντα$  ΚΑ(^)  25  και  ΐ°]  +  εκ  της  πόλεως  ελαβεν  Α(£  |  αν-  ΚΑ(^ 
δρων]  ρΓ  των  ̂ Α(^  |  τους  εν]  οηι  τους  ̂   |  προσώπου  Κ*  Α  \  των  δυνάμεων] 
ρΓ  α'  *·  αρχο\τα  Ο"1^  26  αυτούς  2°]  αυτόν  Α  |  βασιλέα]  ρΓ  τον  Α  61 
(δΐιβ  '*)  Ο^Β  |  Βαβυλωνος]  +  πάντες  *  κ  εθανατωσεν  αυτούς  27  βα- 

σιλεύς] ρΓ  ο  Ν  |  εν  ι°]  ει?  Ν  |  Αιμαθ]  Μααθ  Ν  Αιμααθ  Α  Ήμαθ  κ 
απωκισθη  Ιούδας  επανωθεν  της  γης  αυτού  (28)  κ  ούτος  ο  λαος  ον  απωκισε 
Ναβουχοδονοσορ  εν  τω  ετει  τω  εβδομω  Ιουδαίους  τρισχιλιους  κ  είκοσι  τρεις 
(29)  εν  τω  ετει  τω  εκτω  και  δεκατω  του  Ναβουχοδονοσορ  εξ  Ιλημ  ψυχας 
οκτακοσιας  τριάκοντα  δυο  (30)  εν  τω  ετει  τω  τριτω  κ  εικοστω  του  Ναβου- 
χοδονοσορ  απωκισε  ΝαβουζαρδαΙ  ο  αρχιμαγιρος  Ιοί'δαιω  ψνχας  επτακοσιας 
τεσσερακοντα  πέντε  πασαι  αι  ψυχαι  τετρακισχιΚιαι  εξακοσιαι  0™%  31  τω 
τριακοστώ  και  εβδομω  ετει]  τριάκοντα  και  επτα  ετεσιν  Χ  τριακοστώ  κ.  εβδ. 
ετει  Α  |  δωδεκατω]  ιβ'  ̂   |  ϊηοβρ  εικαδα  Κ*  (εικαδει  ροδίεα  -δι  Κ?)  |  ΟιΛαι- μαδαχαρ]  Ουλεδαμαχαρ  Χ  Ονλαιμαραδαχ  Α  Ουλαιμαδαραχ  ^  |  βασιλεύς] 
βασιλέως  Κ  |  την  κεφαλήν]  ρΓ  και  εκιρεν  ̂ ε·3"»&  |  οπι  και  εκειρεν  αυτόν  &Α(£  | 
εφνλασσετο  (-λαττ.  Α)]  ίηοερ  εφυλαξεν  Κ*  (εφνλασσ.  δ^·3^))  32  τον 
θρονον  αυτού  Α  |  επάνω]  +  των  θρόνων  Α(^  33  ηλλαξεν  Α^  34  η 
συνταξις]  ισχν\  τάξεις  Α  \  εδιδοτο  Β3^·*™4^  |  εξ  ημέρας  εις  ημεραν]  εξ  ήμερων 
εις  ημέρας  Α  |  απεθανεν]  +  '^'  πάσας  τας  ημέρας  της  ζωής  αυτού  (^"'Β 

8αΙ)50Γ  Ιερεμίας  Β£ν  Ιερεμίας  προφήτης  ιδ'  Α 
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Β  Α  Ρ  Ο  Υ  Χ 

ι        ΚΑΙ  ούτοι  οι  λόγοι  τον  βιβλίου  ους  εγραψεν  Βαρούχ  νιος  Νηρίον  Ε 
υιού  Μαασαίον  υιού  Σεδεκίου  υιού  Άσαδίου  υιού  Χβλκίου  εν  Βαβυλώνι, 

2  2  εν  τω  ετει  τω  πεμπτω  εν  εβδόμη  τον  μηνός,  εν  τω  καιρώ  ω  ελαβον  σι 
3  ΧαλδαΓοι  την  Ιερουσαλήμ  και  ενεπρησαν  αυτήν  εν  πνρί.  3  κα\  άνεγνω 
Βαρονχ  τους  λόγους  τον  βιβλίον  τούτον  (ν  ωσιν  Ιεχονίον  νιον  Ιωακείμ 
βασιλέως  Ίονδα,  κα\  εν  ώσ\  παντός  του  λαού  των  ερχομένων  προς 

4  την  βίβλον,  4  κα\  εν  ωσιν  των  ουνατων  και  υιών  των  βασιλέων,  και 
εν  ώσ\  τών  πρεσβυτέρων,  και  εν  ώσ\  παντός  του  λαοϋ  από  μικρού 
εως  μεγάλου,  πάντων  τών  κατοικοΰντων  εν  Βαβυλώνι  επ\  ποταμού 

5  Σονδ.     5  και  εκλαιον  κα\  ενηστευον    και  ηϋχοντο   εναντίον  Κυρίου, 

^  6  και  συνηγαγον  άργύριον  καθα  εκάστου  ήδύνατο  η  χζ  'ιρ·     7  κα\  απέ- 
στειλαν εις  Ιερουσαλήμ  προς  ̂ Ιωακείμ  νιον  Χελκίον  νιον  Σαλώμ  τον 

ιερέα,  και   προς  τονς   ίερεϊς  και  προς  πάντα  τον  λαόν  τονς  εύρε- 
8  θέντας  μετ  αυτόν  εν  Ιερουσαλήμ,  8 εν  τω  λαβείν  αυτόν  τα  σκεύη 
οϊκον  Κυρίου  τά  εξενεχθεντα  ε'κ  του  ναοΰ  άποστρε-ψαι  εις  γήν  Ιούδα, 
τη  δεκάτη  του  Σειουάν,  σκεύη  αργυρά  ά  εποίησεν  Σεδεκίας  υιός  Ίωσεία 

9  βασιλεύς  Ίουδα,  9 μετά  τό  άποικίσαι  Ήαβουχοδονοσόρ  βασιλέα  Βαβυ- 
λώνος  τόν  Ίεχονίαν  κα\  τους  άρχοντας  και  τους  δεσμώτας  και  τους 
δυνατούς  κα\  τόν  λαόν  της  γης  από  Ιερουσαλήμ,  και  ηγαγεν  αυτόν 

ο  βίί  Βαβυλώνα.  10  Και  είπαν  Ιδού  άπεστειλαμεν  προς  υμάς  άργύ- 
ριον, και  άγοράσατε  του  άργυρίου  ολοκαυτώματα  και  περϊ  αμαρτίας 

και  λίβανον,  και  ποιήσατε  μάννα  και  άνοίσατε  επ\  τό  θυσιαστήριον 

ι  Κυρίου  θεού  ημών,  11  και  προσεύξασθε  περί  της  ζωής  1>ίαβουχοδονοσόρ 

I  1  υιοί»  ι°]  υιος  Α  |  υιοί»  2°]  νιος  Α  |  Ασαδιου]  Σαδαιου  Λ  2  οιτι  εν  Α<2 
2°  Α  3  ωσιν  ΑΟ*  4  ωσιν]  ωσι  Β^ζ)3  \  των  βασιλέων]  του  βασι- 

λέως Α  |  ωσι  ι°]  ωσιν  Α  \  ωσι  1°]  ωσιν  Α(^  |  μεγάλου]  +  αυτών  Α(^  |  ποτα- 
μού] ρΓ  του  Α(^  5  ηυχοντο]  +  ευχας  Α^  |  έναντι  Α(^  7  εν]  εις  Α 

8  Σειουαν]  Ιουαν  Α*  Σιουαν  ΒΗΑα^  |  Ιωσια  Β^Αί^  9  ηγαγεν]  ειση- 
γαγεν  Α(£  \  αυτόν]  αυτούς  Λ  Ο           10  θεου]  ρΓ  του  Α^  |  ημων]  νμων  Α 
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I  12 ΒΑΡΟΥΧ 

Β  βασιλέως  Βαβυλώνος  και  ςίς  ζωήν  Βαλτασάρ  νΐού  αυτόν,  Ίνα  ωσιν  αϊ 

ήμέραι  αυτών  ως  αι  ήμέραι  του  ουρανού  ςπ\  της  γης.  12 και  δώσει  ΐ2 
Κύριος  ισχύν  ήμϊν  και  φωτίσει  τους  οφθαλμούς  ήμών>  και  ζησόμεθα 
νπο  την  σκιάν  Ναβονχοδονοσορ  βασιλέως  Βαβνλώνος  και  νπο  την 

σκιάν  Βαλτασάρ  υ'ιου  αυτού,  και  δουλεύσομεν  αύτοΐς  ημέρας  πολλάς 
και  εύρησομεν  χάριν  εναντίον  αυτών.  13  και  προσεύξασθε  περ\  ημών  13 

§  Γ  προς  Κύριον  τον  θεον  ημών,  οτι  ̂ ημάρτομεν  τω  κυρίω  θεω  ημών,  και 
ουκ  άπέστρεψ·εν  ό  θυμός  Κυρίου  και  η  οργή  αυτού  αφ'  ημών  εως  της 
ημέρας  ταύτης. 

14  Και  άναγνώσεσθε  το  βιβλίον  τούτο  6  άπεστείλαμεν  προς  νμας  14 
έξαγορεύσαι  εν  οίκω  Κυρίου  εν  ημέρα  εορτής  και  εν  ημέραις  καιρού, 

15 και  έρεϊτε  Τώ  κυρίω  θεώ  ημών  η  δικαιοσύνη,  ημϊν  δέ  αισχύνη  τών  ι$ 
προσώπων  ως  η  ημέρα  αύτη,  άνθρώπω  Ίουδα  και  τοϊς  κατοικούσιν 

Ιερουσαλήμ,  16 και  τοις  βασιλεύσιν  ημών  και  τοϊς  αρχονσιν  ημών  ι6 
και  τοίί  Ίερεύσιν  ημών  και  τοις  προφηταις  ημών  και  τοϊς  πατράσιν 

ημών,  17 ών  ήμάρτομεν  έναντι  Κυρίου  ι8και  ήπειθήσαμεν  αύτω,  και  ̂  
ουκ  ηκούσαμεν  της  φωνής  Κυρίου  θεού  ημών  πορεύεσθαι  τοΊς  προσ- 
τάγμασιν  Κυρίου  οΐς  εδωκεν  κατά  πρόσωπον  ημών,  τ9άπο  της  ημέρας  19 
ης  έξήγαγεν  Κύριος  τους   πατέρας  ημών  έκ  γης  Αιγύπτου  και  εως 
της  ημέρας  ταύτης  ημεθα  άπειθούντες  προς  Κύριον  θεον  ημών,  και 

εσχεδιάζομεν  προς  το  μή  άκούειν  της  φωνής  αυτού.    20 και  έκολλήθη  2ο 
αϊ  ημάς  τά  κακά  και  ή  αρά  ην  συνέταξεν  Κύριος  τω  Ήίωυση  παίδι 
αυτού  εν  ημέρα  §  έξήγαγεν  τους   πατέρας  ημών  δούναι  ήμΐν  γήν 

ρέουσαν  γάλα  και  μέλι,  ως  ή  ημέρα  αύτη.     21  και  ουκ  ηκούσαμεν  της  ζι 
φωνής  Κυρίου  τού  θεού  ημών  κατά  πάντας  τους  λόγους  τών  προ- 

φητών ών  άπέστειλεν  προς  ημάς,  22  και  ωχόμεθα  έκαστος  εν  διάνοια,  ιι 
καρδίας  αυτού  της  πονηράς  εργάζεσθαι  θεοίς  έτέροις,  ποιησαι  τά  κακα 

κατ*  οφθαλμούς  Κυρίου  θεού  ημών.     1  και  εστησεν  Κύριος  τον  λόγοι/  ι  II 
αυτού  ον  ε\άλησεν  εφ'  ημάς  και  έπ\  τους  δικαστάς  ημών  τούς  δικά- 
σαντας  τον  Ισραήλ  και  έπ\  τούς  βασιλείς  ήμών  και  επ\  τούς  άρχοντας 

Αζ)Γ       11  αντων]  αυτού  Α  12  φώτιση  Α  13  προς]  ίηοερ  περ  0*  (προς 
(^)ΐ(νκΐ))  |  τον  0ζον]  οπι  τον  Α  |  ημών  ι°]  νμων  Α  |  τω  κνριω]  οηι  τω  Α 
14  νμας]  ημας  Α  |  ήμερα]  ημεραις  Α<5  15  αισχύνη]  ρΓ  η  Α(£  17  εναν- 

τίον Α  ζ)  18  θεον]  ρΓ  τον  0™ΖΤ  |  τοις  προσταγμασιν]  ρχ  εν  Α  \  Κνριον  ί°] 
ρΓ  αυτόν  19  εσχεδιασαμεν  Α        20  τω  Μωνση]  οϊώ.  τω  Α  \  παίδια  Β* 
(παίδι  Β?)  |  εξηγαγεν]  +  ΊΓς  |  ημών]  +  εκ  γης  Αιγνπτον  ΒΆί>Τί1^Α0Τ  |  δούναι] 
ρΓ  τον  Γ  |  αντη]  ταντη  Α  21  Κυρίου  τον  θεον]  κϋ  θν  Α  του  κϋ  θυ  \ 
κατα]  και  Γ  |  ων]  ονς  Α  22  ωχομεθα]  ηνχομεθα  (^*  (ωχ.  (Ι3)  |  αυτού] 
ημώ\  Α  |  θεον]  ρΓ  τον  II  1  τον  Ισραήλ]  τ[ο]ν  [οίκον]  Ισλ  ΓΓογ1 
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ΒΑΡΟΥΧ 

π  17 

2  ήμών  και  €ΐτι  ανθρωπον  ΊσραήΧ  και  Ιούδα.     2ούκ  έποιήθη  ύποκάτω  Β 
παντός  τού  ουρανού  καθά  εποίησαν  εν  Ιερουσαλήμ,  κατά  τα  γεγραμ- 

3  μένα  εν  τω  νόμω  Μωνσή,  3τοΰ  φαγειν  ημάς  ανθρωπον  σάρκας  νιου 
4  αυτού  και  ανθρωπον  σάρκας  θνγατρός  αύτουβ    4και  εδωκεν  αυτούς  1Γ 
υποχείριους  πάσαις  ταϊς  βασιΧείαις  ταϊς  κύκΧω  ημών,  ΐΐς  όνειδισμόν 
και  αβατον   εν   πάσι  τοις  Χαοις  τοις  κύκΧω  ου   διέσπειρεν  αυτούς 

5  Κύριος  εκεί.     5και  έγενήθησαν  ύποκάτω  και  ουκ  (πάνω,  οτι  ημάρτο- 
6  μεν  Κυρίω  θεώ  ημών  προς  το  μη  άκούειν  της  φωνής  αυτού.  6Τω 
κυρίω  θεώ  ημών  η  δικαιοσύνη,  ημίν  δε  καϊ  τοϊς  πατράσιν  ημών  η 

7  αισχύνη  τών  προσώπων  ως  η  ημέρα  αύτη.  7 α  έΧάΧησεν  Κύριος 

δ  εφ*  ήμάς,  πάντα  τά  κακά  ταύτα  α  ήΧθεν  έφ'  ημάς.     8  και  ούκ  έδε- 
ηθημεν  τού  προσώπου  Κυρίου  τού  άποστρέψαι  εκαστον  από  τών 

9  νοημάτων  της  καρδίας  αυτών  της  πονηράς.     9  και  έγρηγόρησεν  Κύριος 

έπϊ  το7ς  κακοϊς,  και  έπήγαγε  Κύριος  εφ*  ημάς,  οτι  δίκαιος  6  κύριος 
ίο  έπι  πάντα  τά  εργα  αυτού  ά  ένετείΧατο  ήμϊν.     10 και  ούκ  ηκούσαμεν 

της  φωνής  αύτού,  πορεύεσθαι  τοΊ,ς  προστάγμασιν  Κυρίου  οις  εδωκεν 
κατά  πρόσωπον  ημών. 

ιι        "Και  νύν,  Κύριε  6  θεός  ΊσραήΧ,  ος  εξήγαγες  τον  Χαόν  σου  εκ 
γής  Αιγύπτου  εν  χειρι  κραταιά,  εν  σημειοις  και  εν  τέρασιν  και  εν 
δυνάμει  μεγάλη  και  εν  βραχίονι  ύψ-ηΧω,  και  εποίησας  σεαυτω  όνομα 

ΐ2  ως  ή   ημέρα   αύτη,   12ήμάρτομεν,  ησεβησαμεν,   ηδικήσαμεν,  Κύριε  ό 
ΐ3  θεός  ήμών,  επ\  πάσιν  τοϊς  δικαιώμασίν  σου.     13 άποστραφήτω  ό  θυ- 

μός  σον   αφ*  ήμών,  οτι  κατεΧείφθημεν   όΧίγοι  εν   τοίς   εθνεσιν  ου 
ΐ4  διέσπειρας   ήμάς   εκεί.     τί  είσάκουσον,   Κύριε,   της   προσευχής  ήμών 

και  της  δεήσεως  ήμών,  και  έζεΧού  ήμάς  ένεκεν  σου  και  δός  ήμΐν 

ΐ5  χάριν   κατά  πρόσωπον  τών  άποικισάντων  ήμάς,  Ι5ΐνα  γνώ  πάσα  ή 
γή  οτι  συ  Κύριος  ό  θεός  ήμών,  οτι  τό  ονομά  σου  έπεκΧήθη  έπι 

ι6  ΊσραήΧ  και  έπ\  τό  γένος  αυτού.     16  Κύριε,  κάτιδε  έκ  τού  ο'ίκου  τού 
άγιου  σον  και  έννόησον  εις  ήμάς·  κΧϊνον,  Κύριε,  τό  ους  σον  και 

ΐ7  άκονσον.     11  άνοιξαν  οφθαλμούς  σου  και  ίδβ  οτι  ούχ  οι  τεθνηκότες 

1  Ιούδα]  +  του  αγαγειν  (αναγαγειν  (^*)  εφ  ημάς  κακά  μεγάλα  Α(^)  (βιιΙ>  '*·  Α(|)Γ 
θ'  ξ)"1*)  Γ  2  ουκ]  ρΓ  α  Α(±Γ  \  εττοίηθη]  [ε]ποιη[σε]ν  Τ^ά  \  εποιησεν] 
(ποιηθη  Α(^)Γ  |  Μωυση]  ~λΙωσε[ω]ς  Γ  3  νιου]  νιων  Α  |  σαρκός  (2°)  Γ 
4  αβατον  (αναβ.  (<)'  )]  ρΐ  εΐϊ  Α  Γ)  |  πασιν  Α  |  κύκλω  2°]  +  ημων  Α  Ο  5  Κυ- 
ριοι  Οεω]  τω  κω  θω  Λ  κω  τω  θώ  ̂   7  οιη  α  2°  8  αυτών]  αυτού  Α 
9  και  2°]  οις  |  εττηγαγεν  Α  Ο  |  ο  κύριος]  οπι  ο  Α        11  οιη  και  νυν  Α  \  εν 
2"]  ρΓ  και  Ά<3  |  τερασι  (,)1  12  7τασι        \  δικαιωμασι  0*  13  άπο- 

στραφήτω] +  δη  Α(^  14  σου]  ρΓ  τοι»  ονόματος  ΑΟηι*  15  συ]  +  ει  ̂   |  επε- 
κληΟη]  επικΐκληται  Α(£  16  οιη  εις  Α  |  Κύριε  2°]  κς  Β  |  άκουσον]  εισακονσον 
Α         17  ανοιξον]  ρΓ  και  Α  +  κε  Α(£  \  οφθαλμούς]  ρΓ  τους  Α  |  τεθνεωτες  Α 
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εν  τώ  άδτ],  ων  έλήμφθη  το  πνεύμα  αυτών  από  τών  σπλάγχνων  αυ- 
τών, δώσουσιν  δόζαν  και  δικαίωμα  τω  κνρίω·  18 αλλά  ή  ψνχή  αυτόν  ι8 

ή  λνπονμένη  επ\  το  μέγεθος,  ο  βαδίζει  κύπτον  και  ασθενούν,  και 
οι  οφθαλμοί  οί  έκλείποντες  κα\  ή  ψνχή  ή  πεινώσα  δώσονσίν  σοι 

δόξαν  και  δικαιοσύνην,   Κύριε.     19οτι  ουκ   έπϊ  τα  δικαιώματα  τών  19 
πατέρων   ημών   και   τών   βασιλέων   ημών   ημείς   καταβάλλομεν  τον 

<-\εον  κατά.  πρόσωπον  σου,  Κύριε  ό  θεός  ημών,  206τι  ένήκας  τον  2ο 
θνμόν  σου  και  την  οργήν  σου  εις  ημάς,  καθάπερ  έλάλησας  εν  χειρί 

τών  παίδων  σου  τών  προφητών  210υτως  είπεν  Κύριος  Κλίνατε  τον  2ΐ 
ώμον  υμών  και  έργάσασθε  τω  βασιλεΐ  Βαβνλώνος,  και  καθίσατε  έπ\ 

την  γήν  ην  δέδωκα  τοΐς   πατράσιν  υμών   22 και  εάν   μη   άκούσητε  22 
της  φωνής  Κυρίου   έργάσασθαι  τώ  βασιλεΐ  Βαβνλώνος,  23  έκλείψειν  23 
ποιήσω  εκ  πόλεων  Ίουδα  και  έξωθεν  Ιερουσαλήμ  φωνην  ευφροσύνης 
και  φωνην  χαρμοσύνης,  φωνην  νυμφίον  και  φωνην  νύμφης,  και  εσται 

πάσα  η  γη  εις  άβατον  από  ενοικούντων.     24καί  ουκ  ηκούσαμεν  της  24 
φωνής  σου   έργάσασθαι  τω  βασιλεΐ  Βαβυλώνος,  και  εστησας  τους 
\όγονς  σου  ους  ελάλησας  εν  χερσιν  τών  παίδων  σου  τών  προφητών 
του  έξενεχθήναι  τα  οστά  βασιλέων  ημών  και  τα  οστά  τών  πατέρων 

ημών  εκ  του  τόπου  αυτών.     25 και  Ιδού,  εστίν  έξεριμμένα  τώ  καύματι  25 
της  ημέρας   και  τώ   παγετώ  της  νυκτός"  και  άπεθάνοσαν  εν  πόνοις 
πονηροΐς,  εν  Χιμώ  και  εν  ρομφαία  και  εν  αποστολή.     26 και  εθηκας  26 
τον  οίκον  ου  έπεκλήθη  το  ονομά  σον  έπ'  αύτω  ώς  η  ημέρα  αύτη, 
δια  πονηρίαν  οίκου  Ισραήλ  και  οΐκον  Ιούδα.  21  Και  έποίησας  τη 
εις  ημάς,  Κύριε  6  θεός  ημών,  κατά   πάσαν   έπιεικίαν  σου  και  κατά 

πάντα  οίκτειρμόν  σου  τον  μέγαν,  28  καθ ά  έΧάλησας  εν  χειρ\  παιδός  28 
σου  Μωυσή,  εν  ημέρα  εντειλαμένου  σου  αύτω  γράψαι  τον  νόμον  σου 

εναντίον  υιών  Ισραήλ  Χέγων  29>Έάν  μή  άκούσητε  της  φωνής  μου,  εί  29 
μήν  ή  βόμβησις  ή  μεγάλη  ή  πολλή  αυτη  άποστρέψει  εϊς  μικράν  εν 
τοΊς  εθνεσιν  ου  διασπερώ  αυτούς  εκεί.     30 ότι  εγνων  οτι  ου  μή  άκου-  30 

17  ελήφθη  0*  \  δωσουσιν  (-σι  (^)3:  ίίεπι  ι8)]  + σοι  Α  18  αλλα]  αλλ 
Α<2  |  οπι  αυτού  Β3ΐ>Α(3  |  εκλιπόντες  0*  (εκλειπ.  (^)Ά)  |  δοξαν  σοι  Α  19  βα- 

σιλέων] ν  δΐιρ  Β?νίά  |  ελεον]  +  ημών  Α(^  20  €ί$]  εφ  Α  |  προφητών]  + 
λεγ^ν  Α(^  21  εργασασθε]  εργα'ζεσθαι  Α  |  την  γην  ην]  της  γης  ης  Α(^)  Ι 
έδωκα  Α  22  εργασασθαι]  εργαξεσθαι  Α:  ϊίειτα.  24  23  εκλειψϊ\  Β*  (-ψειν 
Β3ΐ><33)  εκλιψιν  Α,φ*  (-ψειν)  \  πόλεως  Α(±  24  χερσι  (>  |  βασιλέων]  ρτ 
των  Α  |  ημων  ι°]  +  και  τα  οστα  των  αρχόντων  ημω\  Α  \  αυτών]  αυτόν  Α 
25  εστίν]  εισιν  Α<5  |  εξερριμμενα  Β*3  |  οαι  εν  2°  0*  (ΙλβΛ)  ̂ 1η§^)  |  ρομφαία]  μ 
δΐιρ  ταδ  Β?  26  οικον]  +  σου  Α(^)  |  επεκληθη]  επικεκληται  27  «τιει- 
κειαν  Β3ΐ)(νί(1>(>  [  οικτιρμον  Β^ΑΟ3  28  Μωση  Α  |  εναντίον]  ενώπιον  Α 
29  ει  μην]  η  μην  (>  |  η  πολλή]  ρν  και  Α  |  μικράν]  μακράν  Α(^  30  ακον- 
σωσιν  (-σι  (^)3)]  εισακουσωσιν  Α 
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σωσ'ιν  μου,  ότι  λαός·  σκληροτράχηλος  εστίν  και  επιστρέψουσιν  ίν\  Β 
3ΐ  καρδίαν  αυτών  εν  γη  αποικισμού  αυτών,  31  και  γνώσονται  ότι  εγώ 

Κύριος  ό  θεός  αυτών.     κα\  δώσω  αντοίς  καρδίαν  και  ώτα  άκονοντα, 

32  32 και  αΐνέσονσίν  με  εν  γη  αποικισμού  αυτών,  κα\  μνησθησονται  τον 
33  ονόματος  μον  33 και  άποστρέψονσιν  άπο  τον  νώτου  αίιτών  τον  σκΧη- 

ροΰ  και  άπο  πονηρών  πραγμάτων  αίιτών,  ότι  μνησθησονται  της  όδον 

34  πατέρων  αντών  των  άμαρτόντων  Έναντι  Κνρίον.  34και  αποστρέψω 
αντονς  είς  την  γην  ην  ωμοσα  τοϊς  πατράσιν  αντών,  τω  Αβραάμ 
και  τώ  Ισαάκ    και  τώ  Ίακώ/3,  και   κνριενσονσιν   αντής·   και  7τλτ;- 

35  θννώ  αντονς,  και  ον  μη  σμικρννθώσιν  35 και  στήσω  αντοίς  διαθηκην 
αίώνιον  τον  είναι  μ*  αίιτοϊς  είς  θεόν,  και  αντο\  Έσονται  μοι  εις 
Χαόν  και  ον  κινήσω  Έτι  τον  Χαόν  μον  ΊσραήΧ  άπο  της  γης  ης 
Έδωκα  αντοΐς. 

ι        τΚνριε  ΐΐαντοκράτωρ,  ό  θεός   ΙσραηΧ,  ψνχή  εν  στενοΐς  και  πνενμα 
2  άκηδιών  κέκραγεν  προς  σε.     2 ακονσον ·,  Κνριε,  και  έΧέησον,  οτι  ημάρ- 
3  τομεν  εναντίον  σον  3 οτι  σν  καθήμενος  τον  αιώνα,  και  ήμεϊς  άποΧ- 

4  Χνμενοι  τον  αιώνα.  ΑΚνριε  "Παντοκράτωρ,  ό  θεός  ΊσραηΧ,  ακονσον 
δη  της  προσενχης  τών  τεθνηκότων  ΊσραηΧ  και  νιών  τών  άμαρτα- 
νόντων  εναντίον  σον,  οι  ονκ  ηκονσαν  της  φωνής  σου  θεοΰ  αυτών,  και 

5  έκοΧΧηθη  ημΐν  τά  κακά.     5 μη  μνησθης  άδικιών  πατέρων  ημών,  άΧΧά 
6  μνησθητι  χειρός  σον  και  ονόματος  σον  εν  τώ  καιρώ  τούτω·  6 ότι  σύ 
7  Κνριος  ό  θεός  ημών,  και  αίνέσομέν  σε,  Κνριε.  7 ότι  δια.  τοντο 
Έδωκας  τον  φόβον  σον  έπϊ  καρδίαν  ημών  και  έπικαΧεΊσθαι  το  όνομά 

σον  και  αίνέσομέν  σε  εν  τη  αποικία  ημών,  ότι  απεστρέ-ψαμεν  άπο 
καρδίας    ημών    πάσαν    άδικίαν    πατέρων    ημών    τών  ημαρτηκότων 

8  εναντίον  σον.  8ιδού  ημείς  σήμερον  εν  τη  άποικία  ημών,  ον  διέσπειρας 
ημάς  έκει  εις  όνειδισμόν  και  619  άράν  και  εις  όφΧησιν  κατά  πάσας 
τάί  αδικιαί  πατέρων  ημών,  οι  άπέστησαν  άπο  Κνρίον  θεου  ημών. 

9       9"Ακουε,   ΊσραήΧ,  εντοΧάδ   ζωής,  ένωτίσασθε  γνώναι  φρόνησιν. 

30  λαοϊ]  ρΓ  ο  Ο  ί  εστι  (£Ά  32  αινεσονσι  0*  33  αποστρεψουσιν]  Α( 
απιστρεψονσιν  Α  |  του  νώτου]  οτη  του  Α  |  πονηρών]  γ>ν  των  Α  |  μνησθησομαι 
(,>  |  πάτερων]  όγ  των      |  α  μα  ρτ αν όντων  Α  |  εναντίον  34  σμικρννθωσιν] 
μικρυνθ.  Β*νί°  -σι  (|)Ε  III  1  κέκραγεν]  εκεκραξε  Α  2  ελεησον] 
+  οτι  θϊ  ελεήμων  ει  και  ελεησον  Αθ"'*-'  3  οΐϊϊ  σν  Α*  (1ιαΙ>  Α3?) 
4  αμαρτοντων  ̂ :1  |  σου  2°]  οιη  Α  κυ  Ο  |  εκοΧΧηθη]  προσεκολληθη  Α  7  οηι 
και  ι°  Α(,)  |  επικαλεισθαι]  ρΓ  του  Α{£  \  απο  καρδίας]  «7Γΐ  καρδιαν  Βα1>Α(^) 
8  τα$  αδικίας]  υιη  τα$  Α(^)  |  πάτερων]  ρν  των 
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Β  10 τι  εστίν  ΊσραήΧ;  τι  οτι  εν  γη  τών  εχθρών  έϊ;   έπαΧαιώθης  εν  γτ\  ίο 
άΧΧοτρία,  συνεμιάνθης  τοις  νεκροίς,  11  προσεΧογίσθης  μετά  τών  εις  ιι 

§  Γ  αδου,  12 ένκατέΧιπες  ξτην  πηγήν  της  σοφίας.     13ττ}  όδω  του  θεού  «ι  ̂  
έπορεύθης,    κατοικείς   αν   εν   είρήνϊ]   τον  αΙώνα.     14 μάθε   πού    εστίν  14 
φρόνησις,  ποΰ  εστίν  Ισχύς,  πού  εστίν  σύνεσις,  τον  γνώναι  αμα  που 
εστίν  μακροβίωσις   καϊ  ζωη,  πού  εστίν  φως  οφθαλμών  και  εϊρήνη. 

Ι5τι?  εΰρεν   τον   τόπον   αύτής,  και  τις  εισήΧθεν  εις  τους  θησαυρούς  15 
αύτής;   16 πού  είσιν  οι  άρχοντες  των  εθνών  καϊ  οι  κυριεύοντες  τών  ι6 
θηρίων  τών  επί  της  γης;  17 οι  εν  τοις  όρνεοις  τού  ουρανού  εμπαίζοντες,  \η 
κα\    το    άργυριον   θησαυρίζοντες    κα\   τ6  χρυσίον   ώ  επεποίθεισαν 

άνθρωποι,    κα\  ουκ    εστίν   τέΧος  της   κτήσεως  αυτών.     18 οτι   οι  το  ι8 
άργυριον  τεκταίνοντες  και  μεριμνώντες,  και  ουκ  εστίν  έξεύρεσις  τών 

έργων  αυτών.     Ι9ήφανίσθησαν   και  εΐί  αδου   κατέβησαν,  καϊ  άλλοι  19 
άνταν έστησαν   άντ    αυτών.     20 νεώτεροι  ΐδον   φώς   και    κατωκησαν  2ο 
επ\  της  γης,  όδόν  δε  επιστήμης  ουκ  έγνωσαν  21  ουδέ  συνήκαν  τρίβους  2ΐ 
αύτης  ουδέ  άντεΧάβοντο  αύτης·  οι  υίοι  αυτών  άπό  της  όδού  αυτών 
πόρρω  έγενήθησαν ,  22ούδέ  ήκούσθη  εν  Χανάαν  ουδέ  ωφθη  εν  θαιμάν.  22 
23οϊτε  ν'ωΐ  Άγάρ  οι  εκζητούντες  την  συνεσιν  οι  επ\  γης,  οι  έμποροι  23 
της   Μερράν   και   θαιμάν,    και  οι  μυθοΧόγοι   και    οι   εκζητηται  της 
συνέσεως,  όδόν  δε  σοφίας  ουκ  έγνωσαν  ουδέ  εμνήσθησαν  τάς  τρίβους 

αύτης.  24Ώ  ΊσραήΧ,  ως  μέγας  ό  οίκος  τού  θεού,  και  επιμήκης  6 
τόπος  της  κτήσεως  αύτού'  25  μέγας  και  ουκ  ε  χει  τεΧευτήν,  ύψ-ηΧός  και  25 
αμέτρητος.  26έκει  έγεννήθησαν  οι  γίγαντες  οί  ονομαστοί  απ'  άρχής  26 
γενόμενοι,  ευμεγέθεις,  Ιπιστάμενοι  πόΧεμον.  27 ου  τούτους  έξεΧέξατο  αγ 
ό  θεός,  ουδέ  όδόν  επιστήμης  εδωκεν  αύτοΐς'  28 και  άπώΧοντο  πάρα.  τ6  28 
μη  εχειν  φρόνησιν,  άπώΧοντο  δια  την  άβουΧίαν  αυτών.  29τίς  άνέβη  29 
εις  τον  ούρανόν  και  εΧαβεν  αυτήν,  και  κατεβίβασεν  αυτήν  εκ  τών 

νεφεΧών ;  30  τις  διέβη  πέραν  της  θαλάσσης  και  ευρεν  αυτήν,  και  ο'ίσει  30 
αύτην  χρυσίου  εκΧεκτού ;  31  ουκ  εστίν  ό  γινώσκων  την  όδόν  αυτής,  31 
ούδε  ό  ενθυμούμενος  την  τρίβον  αυτής.  32 αλλά  ό  εϊδώς  τα  πάντα  32 
γινώσκει  αύτην,  έζεύρεν   αυτήν  τη  σννέσει  αυτού·   ό  κατασκευάσας 

Α<2Γ       10  οιώ  τι  2°  Α(^  |  γη  ι°]  ρΐ'  τη  Α  12  εγκατελιπες  Β1^  εγκατέ- 
λειπες Α  13  αιωνα]  +  χρονον  Α(^)Γ  14  εστίν  5°]  εστι  0*  15  ενρε  Γ 

19  αντανεστη  δΐΐρ  ΓΣ15  Α3-  (δδθ[  Γ3.5  ι  Ηί)  20  ειδον  Β3*5  |  κατοίκησαν 
ΟΓ  |  οιώ  δε  Γ  21  αυτών  2°]  αυτω  Α*  (-των  Αα?)  23  οι  τε] 
οντε  Α  οντε  οι        |  γης]  ΡΓ  ΤΨ  |  οηι  δε  Α  |  σοφίας]  ρ  γ  της  ΑΓ 
25  εχε  26  εγενηθησαν  Α(^)  |  απ  αρχής]  ρΓ  οι  Α(1Γ  28  αβου- 
λειαν  ̂ *  31  γινωσκον  Γ*  (-σκων  Γ1  32  αλλα]  αλλ  Α<3*  | 
ο  ιδως  Β*  (ο  ειδως  Β&5) 
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την  γην  εις  τον  αιώνα  χρόνον  ενεπΧησεν  αυτήν  κτηνών  τετραπόδων"  Β 
33  33 ό  άποστεΧΧων  το  φως  κα\  πορεύεται,  εκάΧεσεν  αυτό,  κα\  νπηκονσεν 
34  αντώ  τρόμω·   34 οι  δε  αστέρες  εΧαμψαν  εν  ταΐς  φνΧακαΐς  αυτών  κα\ 
35  ενφράνθησαν    35  εκάΧεσεν   αυτούς,    κα\  είπον  Τΐάρεσμεν  εΧαμψαν 
36  μετ    ευφροσύνης  τώ    ποιήσαντι   αυτούς.     36οΰτος   ό   θεος   ημών,  ού 
37  Χογισθήσεται  έτερος  προς  αυτόν.     37 εξεύρεν  πάσαν  οδον  επιστήμης, 

και  εδωκεν  αυτήν  Ίακώ/3  τώ  παιδί  αυτοί)  και  ΊσραήΧ  τώ  ήγαπημενω 

38  νπ%  αυτοΰ.  3§ μετά  τούτο  επ\  της  γης  ωφθη,  και  εν  το7ς  άνθρώποις 
ι  συνανεστράφη.  1  Αυτή  η  βίβΧος  των  προσταγμάτων  του  θεοΰ, 

και  ό  νόμος  ό  υπάρχων  είς  τον  αιώνα·   πάντες  οι  κρατούντες  αυτήν, 
2  ει?  ζωην  οι  δε  καταλείποντες  αυτήν  άποθανοϋνται.     2 επίστρεφαν, 
Ιακώβ,  και  επιΧαβού  αντης,  διόδενσον  προς  την  Χάμψιν  κατεναντι 

3  τον  φωτός  αυτής.     3 μη  δώς  ετερω  την  δόξαν  σον,  καϊ  τα  σνμφεροντά 

4  σοι  εθνει  άΧΧοτρ'ιω.     4 μακάριοι  εσμεν,  ΊσραήΧ,  ότι  τά  αρεστά  τοΰ 
θεοΰ  ήμίν  γνωστά  εστίν. 

^        ̂ θαρσεϊτε,  Χαός  μον,  μνημόσννον'ΐσραήΧ.    6επράθητε  τοις  εθνεσιν 
ονκ  εις  απώΧειαν,  δια  δε  το  παροργίσαι  νμάς  τον  θεόν,  παρεδόθητε 

7  τοις  νπεναντ'ιοις.     7 παροξύνατε  γαρ  τον  ποιήσαντα  νμάς  θνσαντες 
δ  δαιμον'ιοις  και  ου   θεώ'   8επεΧάθεσθε  *^τον  τροφεύσαντα  νμάς  θεον  1  Γ 
9  αΐώνιον,  εΧνπησατε  δη  κα\  την  εκθρεψασαν  νμάς  ΊερονσαΧήμ.  9ϊδεν 
γαρ  την  επεΧθονσαν  νμίν  οργην  παρά  τον  θεον,  και  είπεν  Ακούσατε, 

ίο  αί  πάροικοι  Σειών,  επηγαγεν  μοι  6  θεος  πένθος  μεγα.     το'ίδον  γαρ 
την   αΙχμαΧωσίαν   των  νιων   μον  και  των   θνγατερων,  ην  επηγαγεν 

ιι  αντοϊς  ό  αΙώνιος.     11  έθρεψα  γάρ  αυτούς  μετ  εύφροσύνης,  εξαπέστειΧα 
ΐ2  δε  μετά   κΧαυθμού   και  πένθους.     12 μηδε\ς  επιχαιρετω  μοι  τι)  χήρα 

καϊ   καταΧειφθείση  ύπο   ποΧΧών    ήρημώθην  διά  τάς  αμαρτίας  των 

13  τέκνων  μον,  διότι  εξεκΧιναν  εκ  νόμον  θεον  13  και  δικαιώματα  αύτον 
ονκ  έγνωσαν,  ούδέ  επορεύθησαν  όδοϊς   εντοΧών   θεον,  ονδε  τρ'ιβονς 

32  τον  αιώνα]  οηι  τον  33  πορενσεται  34  ηνφρανθησαν  Α^  Α(}Γ 
35  είπαν      |  έλαμψαν]  ρΓ  και  ΑΓ        37  οηι  υπ  Α(^*  (ηαο  38  εττι] 
ρτ  και      |  της  γης]  οηι  της  Α  |  οπι  εν  Γ  IV  1  αυτήν  ι°]  αυτής  Α  \  κατά- 
Χιποντες  ()*  (καταλειπ.  4  του  θεον]  τω  θω  Α(^  |  ημιν]  νμιν  Γ  |  οηι 
εστίν  Γ  6  νμας]  ημας  Α  7  παρωξννατε  Α(£  \  δαιμονιοις]  ρτ  τοις  Γ  νκ1  | 
οιη  και  ου  θεω  Γνίά  8  εττελαθεσθε]  +  δε  ΑΟ.  |  νμας  ι°]  ημάς  Α  |  δη]  δε 
]·ι.(νκΐ)Ας)  ■  9  ειδ(ν  Β*  |  οηι  γαρ  Α  |  Σιων  Β'ΆΟ :  ΐίεηι  14,  ̂ 4  I  €7Γ77" 
~γαγεν]  +  γαρ  Α  10  ειδον  Β·ι1)  |  των  νιων]  ρτ  τον  λαον  Α  |  των  θνγατερων] 
οηι  των  Γ)  11  δε]  +  αντονς  12  καταλειφθηση  ΑΟ*  {-φθειση  <^Λ) 
13  και  δικαιώματα]  ύικ.  δε  ΑΟ  |  έγνωσαν]  εφνλαξαν  Α  |  τρφοις 
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Β  παιδίας   εν   δικαιοσύνη   αντον  επεβησαν.     14εΧθάτωσαν  αί  πάροικοι  14 
Σειών,  και  μνησθητε  την  αίχμαΧωσίαν  τών  νιων  μου  και  θυγατέρων, 

ην   επηγαγεν   αύτοϊς   ό   αιώνιος.     ι5επηγαγεν  γαρ  επ'  αυτούς  έθνος  15 
μακρόθεν,   έθνος  αναιδές   και   άΧΧόγΧωσσον    οτι  ούκ  ησχύνθησαν 

πρεσβύτην  ουδέ   παιδίον  ηΧεησαν,  16 και  άπηγαγον  τους  αγαπητούς  ι6 
της  χήρας,  και  από  των  θυγατέρων  την  μόνην  ηρημωσαν.     17 εγώ  δε  17 
τ'ι  δυνατή  βοηθησαι  ύμϊν;  ι8ό  γαρ  επαγαγών  τα  κακά  εξεΧεϊται  υμάς  ι8 
ε'κ  χειρός  εχθρών  υμών.     19βαδίζετε,  τέκνα,  βαδίζετε,  εγώ  γαρ  κατε-  19 
Χείφθην  έρημος.     20εξεδνσάμην  την  στοΧην  της  ειρήνης,  ενεδνσάμην  2ο 
δε   σάκκον  της   δεησεώς  μου'   κεκράξομαι  προς  τον  αίώνιον  εν  ταΐς 
ημεραις  μου.  21  θαρρείτε,  τέκνα,  βοήσατε  προς  τον  θεόν,  και  2ΐ 
εξεΧειται  υμάς  εκ  δυναστείας,  εκ  χειρός  εχθρών.    22 εγώ  γαρ  ηΧπισα  22 
επ\  τω  αίωνίω  την  σωτηρ'ιαν  υμών,  και  ήΧθεν  μοι  χαρά  παρά  του 
άγιου  επι  ττ\  ελεημοσύνη,  η   ήξει  ύμϊν  εν  τάχει  παρά  του  αιωνίου 

σωτήρος  υμών.    23εξεπεμψα  γάρ  υμάς  μετά  πένθους  και  κΧαυθμοΰ,  23 
αποδώσει  δε  μοι  ό  θεός  υμάς  μετά  χαρμόσυνης  και  ευφροσύνης  εις  τον 

αιώνα.    24ώσπερ  γάρ  νυν  εωράκασιν  αί  πάροικοι  Σειών  την  ύμετεραν  24 
αίχμαΧωσίαν,   ούτως   οψονται   εν   τάχει  την    παρά  του    θεού  υμών 

σωτηρ'ιαν,  η  επεΧενσεται  ύμϊν  μετά  δόζης  μεγάΧης  και  Χαμπ ρότητος 
τον  αΐωνίον.     25τεκνα,   μακροθνμησατε  την   παρά  του   θεού  επεΧ-  25 
θουσαν  νμιν  όργην   κατεδίωξεν  σε  ό  εχθρός,  και  όψει  αντον  την 

άπώΧειαν  εν  τάχει,  και  επ\  τραχηΧονς  αύτών  επιβηστ].    26οι  τρν-  26 
φερο'ι  μον  επορενθησαν  οδούς  τραχείας,  ήρθησαν  ως  ποίμνιον  ηρπα- 
σμενον  ύπό  εχθρών.  2?  θαρρησατε,  τέκνα,  και  βοήσατε  προς  ιη 
τον  θεόν,  εσται  γάρ  ύμών  ύπό  του  επάγοντος  μνεία.     28ωσπερ  γάρ  28 
εγενετο  η  διάνοια  ύμών   εις  τό   πλανηθηναι   από  του    θεού,  δεκα- 
πΧασιάσατε  επιστραφεντες  ζητησαι  αυτόν.    29 ό  γάρ  επαγαγών  ύμϊν  29 

Ας)  13  παίδια*  (-δεια5  Β*1^)]  +  αλήθειας  (ίηιρΓοΙ)  αληθ.  <^Ά)  14  θυγα- 
τέρων] ρΓ  των  Α(^  15  αυτούς]  +  ο  θς  Α  |  οτι]  οι  Α  16  άπηγαγον] 

ηγαγον  Α  |  μονην]  μονογενην  Α  17  δυνατή]  δυναμαι  Α  18  επ- 
αγαγων]  +  υμιν  |  τα  κακα]  +  υμιν  Α  20  ενεδυσαμην  δε]  και  ενίδνσ.  Α 
οιη  δε  (^*  (ηαο  (^)ηιε)  |  αιωνιον]  +  υψιστον  Α  21  θαρσειτε  Α(^  |  βοήσατε] 
ρΓ  και  Α  |  οιη  εκ  δυναστείας  Α  \  έχθρων]  +  υμων  Α  22  εγω  γαρ]  +  77^77 

|  επι  τω  αιωνιω  ηλπισα  Α  |  οιη  επι  τη  ελεημοσύνη  Α  \  ηξει  υμιν]  ει  ν  δυρ 
Γ3.5  Β?  |  τον  αιών.]  το  δΐιρ  Γαδ  Β?  |  υμων  2°]  ημων  <^>  23  χαρμόσυνης] 
νης  δΐιρ  ΓΣΐδ  Β?  24  υμων]  ημων  Α  \  υμιν]  ημιν  Α  25  κατεδιωξεν] 
+  γαρ  Α(^  |  εχθρός]  +  σου  Α(^  |  οψη  Α  |  τράχηλους]  ρΓ  τους  Α  26  επο- 
ρευθησας  Β*  (-σαν  Β3)  |  υπο  έχθρων]  απο  εχθρ.  Α  υπο  τών  εχθρ.  (^*  (υπο 
εχθρ.  0*)  27  θαρσησατε  Α(^  |  θ  ν  εσται  5ΐφ  Γαδ  Β3<53ΐι)  |  επαγαγοντος 
28  πλανηθηναι]  +  υμας  Α^  |  δεκαπλασιάσατε]  ρι·  ουτω  νυν  Α  |  επιστραφες 
Β*  (-φεντες  Β*5) 
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τα  κακά  επάξει  ύμίν  τήν  αιώνιον  εύφροσύνην  μ€τά  της  σωτηρίας  Β 
υμών. 

1°       3°θάρσει,  Ιερουσαλήμ,  παρακαλέσει  σε  ό  όνομάσας  σε.    31  δείλαιοι 
32  οι  σε  κακώσαντες  και  επιχαρεντες  τη  ση  πτώσει,  32 δείλαιοι  α'ι  πόλεις 

α'ις  εδούλευσαν  τα.  τέκνα   σον,  δειλαία  ή   δεξαμενή  τούς  υ'ιους  σον. 
33  33ώσπερ  γαρ  (χάρη  επ\  τη  ση  πτώσει  κα\  ευφράνθη  επ\  τω  πτώματί 
34  σον,  όντως  λνπηθήσεται  επ\  τη  εαυτής  ερημιά.    34  και  περιελώ  αυτής 

το   άγαλλίαμα  της  πολυοχλίας,  και  το  άγαυρίαμα  αντης  εϊς  πένθος. 
35  357τνρ  γάρ   επελενσεται  αύτη  παρά  τον  αιωνίον  εϊς  ημέρας  μακράς, 
36  καϊ  κατοικηθήσεται  νπο  δαιμονίων  τον  πλείονα  χρόνον.  3&περί- 

βλεψαι   προς  ανατολάς,    Ιερονσαλήμ,  καϊ  ϊδε  την   εύφροσύνην  την 
37  παρά  τον   θεον   σοι   ερχομενην.     37  ιδού   έρχονται   οι  νιοι  σον  ονς 

εξαπεστειλας,  έρχονται   σννηγμενοι  απ    ανατολών   εως  δνσμών  τώ 

V  ι  ρήματι  τον  άγίον,  χαίροντες  τη  τον  θεον  δόξη.  *"Έκδνσαι, 
Ιερονσαλήμ,  την  στολήν  τον  πενθονς  και  της  κακώσεώς  σον,  και 
ενδνσαι  την  εύπρεπειαν  της   παρά  τον  θεον   δόξης   εις  τον  αιώνα. 

2  2 περιβαλον  την  διπλοίδα  της  παρά  τον  θεον  δικαιοσύνης,  επίθον  την 
3  μίτραν   επί  την   κεφαλήν  σον  της  δόξης  τον  αιωνίον.     3 6  γάρ  θεός 

4  δείξει  τη  ύπ'  ούρανόν  πάση  την  σήν  λαμπρότητα.  4 κληθήσεται  γάρ 
σον  το  όνομα  παρά  τον  θεον  εις  τον  αιώνα,  ειρήνη  δικαιοσύνης  και 

5  δόξα  θεοσεβίας.  5άνάστηθι,  ̂ Ιερονσαλήμ,  καϊ  στήθι  επί  τον  νψηλον, 
και  περίβλεπτοι  προς  ανατολάς  κα\  'ίδε  σον  σννηγμενα  τά  τέκνα 
από  ήλίον  δνσμών  εως  ανατολών  τώ  ρήματι  τον  άγίον,  χαίροντας  τη 

6  τον  θεον  μνεία.  6εξήλθον  γάρ  παρά  σον  πεζοί  αγόμενοι  νπο  εχθρών, 
εισάγει  δε  αντονς  ό  θεός  προς  σε  αίρομενονς  μετά  δόξης  ως  θρόνον 

7  βασιλείας.  7 σννεταξεν  γάρ  ό  θεός  ταπεινοΰσθαι  πάν  ορος  νψηλόν, 
και  ΘΊνας  άενάονς  κα\  φάραγγας  πληρονσθαι  εις  όμαλισμόν  της  γης· 

8  ΐνα  βάδιση  Ισραήλ  ασφαλώς  τη  τον  θεον  δόξη.  ̂ έσκιασαν  δε  κα\  οι 
δρνμοι   και   πάν  ξύλον  εύωδίας  τω  Ισραήλ  προστάγματι  τον  θεον. 

9  9ήγήσεται  γάρ  6  θεός  Ισραήλ  μετ  ευφροσύνης  τώ  φωτϊ  της  δόξης 
αύτον  συν  ελεημοσύνη  και  δικαιοσύνη  τη  παρ*  αύτον. 
29  τα  κακα]  τα  κα  Β*  (τ.  κακα  Β^™1»)        30  παρακαλεί  Α        31  επιχα-  Α( 

ράντες  Β*  (-ρεντες  Β'ι1))  Α         33  ευφρανθη]  ευφραν  δαρ  ταδ  Β1?α1ιϊ  ηυφρανθη 
Α(^)  \.  τω  πτωματι]  οία  τω  Α        34  αυτής  Ι°]  (αντης      |  αγαλλιαμα]  άγαλμα 
Α  |  πολυοχλειας  Β*  (-χλιας  Β'3)  |  «5  πένθος]  ρΓ  εσται  Α(^)        36  ερχομενην] 
επερχομενην  Α  37  σννηγμενοι  έρχονται  Α  |  απ]  απο  Α(^  |  ανατολής  Α 
V  1  οπι  και  ι°  Α  \  της  κακωσεως]  οιτι  της  Α  \  ευπρεπιαν  ̂ *  (-πειαν  (^Λ)  \ 
θεου]  +  σοι  Α  2  αιωνίου]  άγιου  Α  3  δειξη  Α(^  4  θεοσέβειας  Β·ι1,ΑΟ 
5  εως]  ρΓ  και  Α  \  χαίροντες  Α^  6  Οΐϊ)  ως  Α  \  θρονον]  υιούς  Α(,)  |  βασιλιάς 
<2*  (-λείας  ̂ η)  9  δικαιοσύνη  τη  παρ  αυτού]  τη  παρα  του  θϋ  δικ.  Α ΗιιΙλ^ΟΓ  Μαρουχ  ΒΑ(<) 



ΘΡΗΝΟΙ 

Β  ΚΑΙ  έγένετο  μετά  το  αίχμαλωτισθηναι  τον  Ισραήλ  και  Ιερουσαλήμ 
έρημωθήναι  εκάθισβν  Ιερεμίας  κλαίων,  και  έθρήνησεν  τον  θρήνον  τούτον 
έπΐ  Ιερουσαλήμ  και  εΐπεν 

"Αλ€φ. 

ΙΠώί  εκάθισεν  μόνη  ή  πόλις  η  πεπληθυμμενη  Χαών;  ι 
εγενήθη  ως  χήρα  πεπληθυμμενη  εν  εθνεσιν, 
άρχουσα  εν  χώραις  εγενήθη  εις  ψόρον. 

Βήθ. 
2 Κλαίουσα  εκλαυσεν   εν   νυκτί,  και  τα  δάκρυα  αυτής  επι  τών  ι 

σιαγόνων  αυτής, 
και    ουχ    υπάρχει    6    παρακαΧών   αυτήν   άπο   πάντων  τών 

αγαπώντων  αυτήν 
πάντες  οι  φιλοΰντες  αυτήν  ήθετησαν  εν  αύτη, 

εγενοντο  αύτη  εις  εχθρούς. 

Τίμελ. 
^Μετωκίσθη  Ιουδαία  από  ταπεινώσεως   αυτής  κα\  άπ6  πλήθους  3 

δουλβιαί  αύτής· 
εκάθισεν  εν  εθνεσιν,  ουχ  εύρεν  άνάπαυσιν 
πάντες  οί  καταδιώκοντες  αύτήν  κατελαβον  αυτήν  ανά  μέσον 

τών  θλιβόντων. 

ΝΑζ)       ΙηδΟΓ  θρήνοι  Β*Α  θρ.  Ιερεμίου  Βι>^^^Γ  (Ιερεμ..)  I  ΐΐϋ  Ισραήλ] 
αϋς  ΐη  σ  Β?  1  αλεφ]  αλφ  ΝΑ  αλφα      αάηοΐ  ματαίωσα  η  τελειωσις 
0™ε  |  οαι  ω$  Ν*  (Ηαΐ3  Ν**"1^)  |  πεπληθυμμενη]  σ'  πληθυνουσα  2  βηθ] 
ζάτιοί  οικούσα  εν  αυτη  (^ηι£  |  εκλαυσεν]  εδακρυσεν  Α  |  και  ουχ  υπάρχει  ο  παρα- 
καλων]  και  ουχ  υπηρχεν  ο  παρακ.  σ'  κ  ουκ  υπηρξεν  αυτη  παρήγορων  (^ηι&  | 
αγαπω\  Β*  (-ντων  Β3*3)  |  αυτήν  2°]  η  δυρ  ιαδ  Β&1>  |  φιλουντες]  φίλου  5υρ  Γ88 
Βα5  |  εν  αυτη]  αυτήν  Ν  3  γιμελ]  γιμλ  Α(^  αάηοϋ  πληρωσις  ανωτερον 

|  Ιουδαία]  ρΓ  η  Α<3  |  δουλιας  Ν  |  ουχ]  ρτ  και  Ν  |  καταδιώκοντες]  διω- 
κοντες  Ν  |  ανα  μέσον]  σ'  εντός  Ο»1"**  |  θλιβόντων]  +  αυτή]  Α<3,η£ 
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Δάλεθ.  Β 

4  4Όθοί  Σειών  πενθοΰσιν  παρά  το  μη  είναι  ερχόμενους  εν  εορτή· 
πάσαι  αι  πύλαι  αυτής  ηφανισμεναι,  οι  ιερείς  αυτής  άναστε- 

νάζουσιν, 
αι  παρθένοι  αυτής  άγόμεναι,  και  αυτή  πικραινομενη  εν  εαυτή. 

"Η. 

5  5*Έγενοντο  ο'ι  θλίβοντες  αυτήν  εις  κεφαλήν,  κάι  οι  εχθροί  αυτής 
εύθηνούσαν, 

οτι  Κύριος  εταπείνωσεν  επ\  το  πλήθος  των  ασεβειών  αύτής' 
τά  νήπια  αυτής  επορεύθησαν  εν  αιχμαλωσία  κατά  πρόσωπον 

θλίβοντος. 

Οϋαύ. 

6  6 Και  εξήρθη  εκ  θυγατρος  Σειων  πάσα  ή  ευπρέπεια  αύτής· 
εγενοντο  οι  άρχοντες  αυτής  ώς  κριοί  ουχ  εΰρ'ισκοντες  νομήν, 
και  επορεΰοντο  εν  ουκ  ισχύι  κατά  πρόσωπον  διώκοντος. 

Ίιάιν. 

7  7*Έμνήσθη  Ιερουσαλήμ  ήμερων  ταπεινώσεως  αύτής  και  άπωσμών αύτής, 

πάντα  τά  επιθυμητά  αύτής  οσα  ην  εξ  ή  μερών  αρχαίων, 
εν  τω  πεσειν  τον  λαον  αύτής  εϊς  χείρας  θλίβοντος,  κα\  ούκ  ήν 

ό  βοηθών  αύτή· 
ίδόντες  οί  εχθροί  αυτής  ε'γελασαν  επ\  κατοικεσία  αύτής. 

"Ηθ. 

8  8<Αμαρτίαν  ημαρτεν  ̂ Ιερουσαλήμ,  διά  τοϋτο  εις  σάλον  εγίνετο- 

4  δαλεθ]  δελεθ  Ν  δίτλτ  Α  δελθ  ζ)  αοίηοί  δελτοι  υψηλότερος  0™Β  |  Σιων  ΝΑΟ. 
&Α(^  :  ίΐεπη  6  |  πενθοΰσιν  (-σι  (2*)]  πενθησουσιν  ̂   |  παραπικραινομενη  | 
εαυτή]  αυτη  Α  5  κεφαλήν]  άρχοντας  (^)ηιε  |  ενθηνουσιν  ΝΓ)0  \  οτι  Κύριος 
...αυτής  2°]  οτι  κς  επη~γα~/εν  δια  το  πλήθος  των  ασυνθεσιων  αντης  (^)ιη£  |  ετα- 

πείνωσεν] +  αυτήν  ̂  Α^  |  επι  το  πλήθος  5ΐψ  γο.5  Β3*5  |  ασεβιων  |  κατα  πρόσ- 
ωπον] ενώπιον  ς\  6  ουαυ]  3x1  ηοΐ  εν  αντω  (^η,ε  |  εξηρθη]  εξηλθεν  ̂ *  (εξηρθ. 

^α·3)  Α  |  ευπρεπια  Κ  |  ως]  ΐηεερ  ο  £\*  |  ουχ]  μη  Α  |  νομην]  +  έδωκαν  τα  εττι- 
θνμηματα  αυτών  εν  βρωσι  του  ανάπαυσε  (  σαι  ψυχην  ς\*  (ηηοϊδ  ϊηοΐ  | 
ουκ]  ΐηεερ  ι        |  κατα  πρόσωπον]  ενώπιον  Α  7  ζαιν]  ξαι  ΜΑ(^)*  ζη 
^IΤι?  |  απωσμων]  ω  ι°  δΐιρ  Γ33  Β?  |  επιθυμητά]  επιθυμηματα  Βα,)^ΑΓ)  |  εγε- 
λασαν .  .  αυτής  6°]  σ'  κατεγελασαν  της  καταργήσεως  αυτής  Οιπ£  |  κατοικεσία] 
μετοικεσία  Α*  (-σιαί  Α1)  8  σαλον]  σ'  σΐ"γχος  αναστατον  (^"^ 
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1  9  ΘΡΗΝΟΙ 

§Γ   Β  πάντες  5  οι  δοξάζοντες  αυτήν  (ταπείνωσαν  αυτήν  'ίδον  γαρ 
τήν  άσχημοσυνην  αυτής, 

και  γε  αυτή  στενάζουσα  και  άπεστράφη  οπίσω. Ύ-ήθ. 

^Ακαθαρσία   αυτής    προς    ποδών   αυτής,    ουκ    εμνήσθη   έσχατα  9 αυτής 

και  κατεβίβασεν  υπέρογκα·  ουκ  εστίν  ό  παρακαΧων  αυτήν, 

'ίδε,  Κύριε,  τήν  ταπείνωσίν  μου,  οτι  εμεγαΧύνθη  εχθρός. 
Ίώθ. 

Ι0Χεϊρα  αυτού  εζεπέτασεν  ΘΧίβων  επ\  πάντα  τα.  επιθυμήματα  αυτής,  ίο 
είδεν  γαρ  εθνη  εϊσεΧθόντα  εις  το  άγιασμα  αυτής, 
α  ενετειΧω  μή  εϊσεΧθεϊν  αυτά  εις  εκκΧησίαν  σον. 

Χάφ. 

1ιΏ.άς  ό  Χάος  αυτής  καταστενάζοντες,  ζητουντες  αρτον>  ιι 
έδωκαν   τά  επιθυμήματα  αύτής  εν  βρώσει  του  επιστρεψαι 

ψυχψ. 
'ίδε,  Κύριε,  και  έπίβΧεψον,  οτι  εγενήθη  ήτιμωμενη. 

Αάμεδ. 

12  Οι  προς  υμάς  πάντες  παραπορευόμενοι  όδόν,  ΐ2 
επιστρέψατε  και  'ίδετε  ει  εστίν  ά\γος  κατά  το  αΧγος  μου  ο 

έγενήθη' 
φθεγξάμενος  εν  εμο\  εταπείνωσεν  με  Κύριος  εν  ήμερα  οργής 

θυμού  αυτού. 
Μημ. 

13 Έ£  ύψους  αυτοΰ  άπέστειΧεν  πυρ,  εν  τοΊς  οστεοις  μου  κατηγα-  13 

γεν  αυτό' 

ΝΑ(1Γ       8  οητ.  αντψ  ι°  <2*  (Ιιαβ  (,)111^)  |  εταττεινωσαν]  ητιμασαν  ̂ Iηε  |  ιδον]  ειδον 
Κ  ιδοντα  Α  |  οπίσω]  ρΓ  εις  τα  Α(2Γνί(1  9  τηθ]  αάηοί  καλόν  <3™£  | 
εσχατω\  Α  |  εχθρός]  ρΓ  ο  Α  10  ιωθ]  ιωδ  Κ  ζάηοΐ  αρχή  ̂ π1&  |  θλιβων] 
ρΓ  ο  ̂   |  ειδεν]  ιδον  Α  ιδεν  Γ  |  ενετειλω]  ΐηοερ  εαν  Κ*  \  οχα  αυτά  Α  |  σου] 
+  κε  Γ  11  χαφ]  αάηοΐ  ομως  0™Β  |  οηι  αρτον  Κ  |  έδωκα  ΒϊνιάΑ*  (έδωκαν 
Β*Α1(^Γ)  |  αυτής  εν  βρωσει]  σ'  αυτών  υπερ  του  φαγειν  (^ηι£  |  εν  βρωσει]  εις 
βρώσιν  Ν  |  οπί  Κύριε  Α  |  εγενηθην  Κ*Α  12  λααεδ]  λαβδ  ΝΑ(^*  λαμδ 
ζάηοί  μαθε  0™Ζ  |  οι]  ου  ̂ η1&  |  υμας]  ημάς  Χε·3Γ  |  κατα]  κιι  Α  |  το  0X705] 
οιώ  το  Κ  (δΐιρβΓδΟΓ  Κ0·*^)  |  μου  ο  δΐιρ  Γαδ  Β3?ν'ά  |  φθε-^ξα  μένος...  αυτού]  σ' ως  εφαυλισθην  ανεκαλεσε  Ές  εν  ήμερα  οργής  θυμού  αυτής  \  θυμού  οργής  Κ 
13  μη  μ]  ΣκΛηοΙ  επ  αυτού  ̂ IΤ1&  |  κατηγαγεν]  ρΓ  και      |  αυτο]  αυτόν  Κ  αυτούς 
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ΘΡΗΝΟΙ  I  ΐ8 

ΰιεπέτασεν  δίκτυον  τοις  ποσίν   μου,  άπέστρεψέν  με   εις  τά  Β 
οπίσω, 

εδωκέν  μ€  ήφανισμένην,  οΧην  την  ήμέραν  όΰυνωμένην. 
Νουν. 

^'Έγρηγορήθη  έπ\  τά  άσεβήματά  μον, 
εν  χερσ'ιν  μον  συνεπΧάκησαν,  άνέβησαν  €ΤΓί  τον  τράχηλόν 

μον 
ήσθένησεν  ή   ισχύς  μον,  οτι   εδωκεν  Κύριος  (ν  χερσίν  μον 

όδύνας,  ου  δυνήσομαι  στήναι. 
Σάμχ. 

13  Εξήρεν  πάντας  τους  ισχυρούς  μου  ό  κύριος  έκ  μέσου  μου, 
έκάΧεσεν  έπ'  έμε  καιρόν  τον  σνντρίψαι  έκΧεκτούς  μον 
Χηνον  έπάτησεν  Κύριος  παρθένω  θυγατρί  Ιούδα,  επι  τούτοις 

εγω  κΧαίω. 

"Αιν. 

ι6Ό  όφθαΧμός  μον  κατήγαγεν  νδωρ, 
οτι   έμακρύνθη   άπ'   εμού   ό   παρακαΧών   με,  ό  επιστρέφων 

ψνχην  μον 
έγένοντο  οι  νιοι  μον  ήφανισμένοι,  οτι  έκραταιώθη  ό  εχθρός. 

17 Αιεπέτασεν  Σειων  χείρας  αυτής,  ουκ  εστίν  ό  παρακαΧών  αίτήν. 
ένετείΧατο    Κύριος    τώ   Ίακώ/3·    κύκλω   αυτού   οι  ΘΧίβοντες αυτόν, 

έγενήθη  Ιερουσαλήμ  εϊς  άποκαθημένην  ανά  μέσον  αύτών.'^    ί[  Γ Ίιαδή. 

,ρ'Αίκαιός  εστίν  Κνριος,  οτι  στόμα  αυτού  παρεπίκρανα. 

13  διεπετασε  (±  δια[πε]τασεν  Τν'ιά  \  με  2°]  +  κ1  Α  |  οδυνωμενην]  οδυρωμενην  ΝΑΓ^Γ Α  14  νουν]  νονμ       αάηοΐ  αιώνα  (^ηι£  |  εν  χερσιν  μον  συνεπλάκησαν 
(συνετΧακ.  Α  συνεπλεκ.  0^)]  σ'  δια  της  χειρός  αυτού  κατετριβηΐ  |  βΐδ  50Γ 
ανεβησαν  Κ*  (ίνηρίΌΐ}  2°  Κ?)  |  οτι]  [δι]οτι  Τγ[ά  \  οδυνα$]  ου  ̂ "1&ν^^  |  στηναι] 
σ'  υττοστηναι  (^)ηι£  15  <το.μχ]  Β.άϊϊθί  βοήθεια  (^ηι£  |  τους  ισχυρούς... μέσου 
μου]  σ'  τους  μεγιστάνας  μου  κς  τους  εν  μεσω  μου  ̂ Iη^  |  ο  κύριος]  οιτη  ο  Ν  | 
εκλεκτον  ̂   16  αιι>]  αάηοΐ  πη~γη  η  ορασις  η  οφθαλμός  Ι)"1^  |  ο  οφθαλ- 

μός] οιη  ο  Γ  |  ο  επιστρέφων]  οηι  ο  ̂   |  ο  εχθρός]  οηι  ο  (^*  (δυρβΓδΟΓ  ί^)1"1) 
17  φη]  αχίηοΐ  στόμα  Ο"1*  |  Σιων  Β'^Αί^Γ  |  χείρας]  ρΓ  τας  Α  |  ο  παρακαλων] 
οιη  ο  Ν*  (βαρβΓδΟΓ  Ν?)  |  οηι  αυτού  Α  18  τιαδη]  σαδη  Βϋ  (τσαδη  Β*ν!<1) 
ΝΑ(^  ΣκΙηοΙ  δικαιοσύνη  (^Κ  |  στόμα]  ρΓ  το  ΝΑ<2  |  παρεπικραναν  Ν 
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I  19  ΘΡΗΝΟΙ 

Ε  ακούσατε  δη,  πάντες  οι  λαοί,  και  ΐδετε  το  <ίλγος  μον 
παρθένοι  μου  και  νεανίσκοι  μον  έπορεύθησαν  εν  αιχμαλωσία. 

Κώφ. 

Ι9Έκάλεσα  τους  εραστάς  μον,  αύτο\  δε  παρελογίσαντό  με·  19 
οι  ιερείς  μον  και  οί  πρεσβύτεροι  μον  εν  τί}  πόΧει  έζέλειπον, 
οτι  εζητησαν  βρώσιν  αντοϊς  Ίνα  έπιστρέψωσιν  ψυχάς  αυτών, 

και  ονχ  ενρον. 

"Ρήχς. 

20  Ιδε,  Κύριε,  οτι  θλίβομαι·   η  κοιλία  μον  εταράχθη,  ζο 
και  η  καρδία  μον  εστράφη  εν  έμοί' 
οτι  παραπικραίνονσα  παρεπικράνθην, 
έξωθεν  ητέκνωσεν  μάχαιρα  ωσπερ  θάνατος  εν  οίκω. 

Χσέν. 

21 ' Ακούσατε  δη  οτι  στενάζω  εγώ,  ουκ  εστίν  6  παρακαλών  με·  2ΐ 
πάντες  οι  εχθροί  μον  ηκονσαν  τα  κακά  μον  και  εχάρησαν,  οτι 

σι)  εποίησας· 
έπηγαγες  ημέραν,  έκάλεσας  καιρόν,  έγένοντο  όμοιοι  έμοί. 

θαύ. 

*2Εισέλθοι  πάσα  η  κακία  αυτών  κατά  πρόσωπον  σον,  22 
και  έπιφύλλισον  αύτοίς  ον  τρόπον  εποίησαν  επιφυλλίδα  περ\ 

πάντων  τών  Αμαρτημάτων  μου, 
οτι  πολλοί  οι  στεναγμοί  μου,  και  η  καρδία  μου  λυπεΐται. "Αλεφ. 

1Τ1ώς  έγνόφωσεν  εν  όργί)  αύτοΰ  Κύριος  την  θυγατέρα  Έ,ειών       ι  π 

ΝΑΟ,       18  οι  λαοι]  οιη  οι  &  |  παρθένοι]  ρτ  αι  &  ]  νεανίσκοι]  ρΓ  οι  ̂          19  κωφ] 
3.άηοΙ  κλησις  αγιασμού  (^ιη£  |  παρελογισαντο]  ο  2°  δΐιρ  Γ35  Α1  |  ιερις  Κ*  (-ρεις 

|  εν  τη  πολει]  σ'  κατά  πολιν  0™%  |  ε£ελεΐ7τον]  εξελιπον  Β5  Ν*  (-λεΐ7Γ.  ̂ 0  Ε) 
^*  |  επιστρεψουσιν  ̂   |  ψνχας]  ρΓ  ευ  Κ  20  ρηχς]  ρης  ̂ Α(<)  αάηοΐ  ορατός 
αρχηγός  η  κεφαλή  (^)ηι£  |  η  κοιλία]  ρΓ  και  Α  |  οιη  και  Χ  |  κάρδια]  κοιλία 
0*  (καρδ.  <^)Π1£)  |  παρεπικρανθην]  παρεπικρανα  |  ητέκνωσεν]  +  με  6$Α(^ 
21  χσεν]  σεν         σενω  Α  |  εκαλεσας]  ρΓ  και  (^)Π1£  |  εγενοντο]  και  εγενοντο 
και  εγενετο  Α(^)  |  όμοιοι  εμοι]  οιμμοι  οιμμοι  Α{£  (οιμοι  ΰΐδ  Ρ3)  σ'  όμοιοι  εμοι 
Ο"1^  22  θαυ]  αάηοΐ  σημειον  η  κλησις  Ο"1^  |  εττιφνλλισον]  επιφανλισον 
Α  \  αυτού]  αυτούς  &  \  εποίησαν  επιφυλλίδα]  ετεφνλλισαν  μοι       I  λυτειταί] 
αάηοϋ  εως  ωδε   αντεβληθησα\   πάλιν  οι   θρήνοι  απο  των  εις  θρήνους 
III  αλε<ρ]  αλφ  ̂ ^^·^Α^  |  ίηιρίΌΟ  εν  Β3*5  |  οηι  Κύριος  Α  |  Σιων  ΝΑ<2 
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ΘΡΗΝΟΙ 

κατέρριψαν  α'ζ  ουρανού  αϊς  γήν  δόξασμα   ΙσραήΧ,  Β 
και  ουκ.  άμνήσθη  υποποδίου  ποδών  αύτοΰ. 

Βήθ. 
2  2Έι>  ημέρα  οργής  αύτοΰ  (2) καταπόντισαν  Κύριος,  ού  φαισάμανος· 

πάντα  τα  ωραία  Ίακώ/3  καθαΐΧαν  £ν  θυμώ  αυτού, 
τά  όχυρώματα  της  θυγατρός  Ιούδα  €  κόλλησαν  αίς  την  γήν, 

αβαβήΧωσαν  βασιλέας  αύτής  και  άρχοντας  αυτής. 

ΤίμαΧ. 

3  3ΣυνακάΧασαν  αν  οργή  θυμού  αυτού  πάν  κάρας  Ισραήλ, 
άπάστραψαν  οπίσω  δαξιάν  αυτού  από  προσώπου  άχθρού, 
και  άνήψαν  αν  Ίακώ/3  ως  πύρ  φΧόγα,  και  κατάφαγαν  πάντα 

τά  κυκΧω. 
ΑάΧαθ. 

4  4*Ένάταιναν  τόζον  αυτού  ως  άχθρός  ύπαναντίος, 
ασταράωσαν  δαζιάν  αυτού  ως  ύπαναντίος, 

και  άπάκταιναν  πάντα  τά  απιθυμήματα  όφθαΧμών  μου  αν  σκηντ} 
θυγατρός  Σαιών, 

αξάχααν  ως  πύρ  τον  θυμόν  αυτού. 

"Η. 

5  5'~Εγανήθη  Κύριος  ως  άχθρός,  καταπόντισαν  ΊσραήΧ' 
καταπόντισαν    τάς    βάραις   αύτής,  διάφθαιραν   τά  όχυρώματα 

αυτού 

και  απΧήθυναν  τή  θυγατρϊ  5  Ιούδα  ταπαινουμάνην  και   τατα-  §  Γ 
παινωμάνην. 

Ούαύ. 

6  6  Και    διαπάτασαν    ώς    αμπαΧον    τό    σκήνωμα   αυτού,  διέφθαιραν 
άορτήν  αυτού· 

1  καταριψαν  Κ  |  αντου  2°]  + αν  ημβρα  οργής  θυμον  αντον  Α  2  οιώ  αν  ΝΑΟΓ 
ημαρα  οργής  αυτού  Α  |  οργής]  +  θυμού       |  πάντα]  ρΓ  Φ  σ'  συν  |  θυγα- 
τρος]  ίηοίφ  ι  Κ*  I  αβαβηλωσαν  (αβαβησαν  Α*  αβαβηΧ.  Α1)]  +  βι?  την  γην  Α  | 
βασιλαα  ΚΑί^  |  άρχοντα  Α(}  3  γιμαλ]  ημαλ  Ν*νί4  ̂ ιμχ  κ?Αν5ά(2  |  συνα- 
καΧασαν]  συναι>Χασαν  &$Α(^  |  οπίσω]  γν  αις  τα  Α(}  |  οηι  όαξιαν  αυτού  απο  προσ- 

ώπου αχΟρου  Κ*  (ηαΐ;  ̂ Μ»*)  |  οηι  αν  ι°  Α  4  δαλαθ]  δαλθ  ̂ ■■ΛΑν^ά^  | 
αναταιναν]  αναταϊλαν  Α  |  οηι  υπαναντιος  ι°  Κ  |  τα  απιθ.]  οηι  τα  |  οφθαλμών] 
ρΓ  των  |  οηι  αν  Α  \  σκηνή]  σκηνωμασιν  5  τας  βαραις  (-ρις  Κ*)] 
ρΐ  πάσας  Α(£  \  αυτής]  αυτού  ϋ,^Ρ)  |  αϊ/του]  αυτής  Α  \  απληθυναν  £<*  \-ναν  &\?)  | 
ταπαινονμάνην]  ταπβινυνμανον  ΚΑΙ1*  (-νην  Γ*)  |  ταταπαινωμανην]  ταπαινου- 

μάνην (^)Γ  6  α.μπαλος  £\*  |  αορτην]  ίορτας  Γ 
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Β  επελάθετο  Κύριος  α  εποίησεν  εν  Σειων  εορτής  και  σαββάτου, 
και   παρώξυνεν  ενβριμήματι   οργής  αυτού  βασιλέα  και  ιερέα 

και  άρχοντα. 
Ζάιν. 

7Άπώσατο    Κύριος    θυσιαστήριον    αυτόν,    άπετίναξεν    άγιασμα  η αντον, 

συνετριψεν  εν  χειρϊ  αντον  τείχος  βάρεων  αυτής· 
φωνήν  έδωκαν  εν  οικω  ως  εν  ήμερα  εορτής. 

"Ή.Θ. 

3 Και  επεστρεψεν  διαφθεϊραι  τείχος  θυγατρος  Σειών'  δ 
ε'ζέτεινεν  μετρον,  ουκ   επεστρεψεν  χείρα  αντον  από  κατα- 

πατήματος, 
και  επενθησεν  το  προτείχισμα,  και  τείχος  ομοθυμαδόν  ήσθε- 

νησεν. Ί-ήθ. 

9Ένεπάγησαν  εις  γήν  πύλαι  αυτής·  άπώλεσεν  και  σννετριψεν  9 
μοχλονς  αντής, 

βασιλέα  αντής  και  άρχοντας  αντής  εν  τοΊς  εθνεσιν 
ονκ  εστίν  νόμος,  και  γε  προφήται  αντής  ονκ  είδον  ορασιν 

παρά  Κυρίου. 

Ίώδ, 

ιο*Έκάθισαν  εϊς  την  γήν,  εσιώπησαν  π ρεσβντεροι  θυγατρος  Σειών,  ίο 
άνεβ'ιβασαν   χονν   επ\   την    κεφαΧήν    αύτών,  περιεζώσαντο σάκκονς, 

κατήγαγον  εις  γήν  αρχηγούς  παρθένους  εν  Ίερουσαλτ/ρ. 
Χάφ. 

/    1ιΈξί\ειπον  εν   δάκρυσιν  οι  οφθαλμοί  μον,  εταράχθη  ή  καρδία  ιι 

μου, 

«Α(2Γ  6  α]  ο  Ν  (οο  Κ*)  Α(^  |  Σιων  Β^[άΚΑΟ.Τ  \  εμβριμηματι  Β^Γ  |  οηι  αντον 
ρνίά  7  ζαιν]  ξαι  ΝΑί^  |  θυσιαστήριον  αντον  κ$  Α  |  αντον  3°]  δει  εχθρούς 

Κ*  (ΐτηρΓοβ  δει  Ν?)  εχθρον  ΑΟΤνιά  \  ̂ωκεν  Α  |  οικω]  +  κυ  Α^Γ  Β_ηθ] 
τ-ηθ  Α  |  οπι  και  ι°  Γ  |  επε-στρεψεν  ι°]  αττεστρψεν  (ί,ΐο)  Ν  αττεοτρεψεν  κ%  Α 
ελογισατο  κ$  <^Γ  |  δια00εφαι]  ρΓ  τον  ΝΑζ)Γ  |  Σιων  Β^νίΛΝΑς)Γ  |  ετεστρε- 
ψεν  2°]  απεστρεψεν  κΊ  Α  αττεστρεψεν  ̂ Γ  |  τείχος  ι°]  ρΓ  το  Γ  |  ησθενησαν  Α 
9  τηθ]  ηθ  Α  |  γην]  ΡΓ  τνν  Α  I  ™λαι]  ρΐ'  αι  Α  |  ιδον  ̂   10  ιωδ]  ιωθ  Αζ£  | 
Σια^  Β^ΑΡ  |  χονν]  -γήν  Γ  |  εττι]  ει?  Ν  |  γην  2°]  ρΓ  Α  |  [τταρ^εΐΌΐ'ί  αρχ[τ?- 
7ο^1  Γ  |  οπι  εν  Ν*  (δΐιρβΓΒΟΓ  Νε·»<?>)  11  €ξε\ιπον  Ν*  (-λειττ.  Κε·3)  0* 
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ΘΡΗΝΟΙ π  ιό 

ίί-€χνθη  εις  τήν  γήν  ή  δό£α  μου,  επ\  το  σύντριμμα  της  θυ-  Β 
γατρός  λαου  μον, 

εν  τω  εκλιπεϊν  νήπιον  και  θηλάζοντα  βι>  πλατείαις  πόλεως. 

Αάβδ. 

ΐ2       Ι2Ταΐί  μητράσιν  αυτών  είπαν  Που  σϊτος  και  οίνος; 
€ν  τώ  εκλύεσθαι  αυτούς  ώς  τραυματίας  4ν  πλατείαις  πόλεως, 
(V  τώ  εκχεΊσθαι  ψυχάς  αυτών  εις  κόλπον  μητέρων  αυτών. 

Μήμ. 

13       Ι3Τι  μαρτυρήσω  σοι  η  τ'ι  ομοιώσω  σοι,  θύγατερ  Ιερουσαλήμ; 
τις  σώσει  κα\  παρακαλέσει  σε,  παρθένος  θύγατερ  "Σειών ; 
οτι  εμεγαλύνθη  ποτήριον  συντριβής  σου*  τις  Ιάσεταί  σε; 

Νοώ». 

ΐ4       ΗΏ.ροφήταί  σου  ε'ίδοσάν  σοι  μάταια  και  άφροσύνην,^  ^ 1 
και  ούκ  απεκάλυψαν  επ\  την  άδικίαν  σου  του  επιστρεψαι 

αιχμαλωσίαν  σου, 

και  ε'ίδοσάν  σοι  λήμματα  μάταια  και  εξώσματα. Σάμχ. 

ΐ5       ι5*Έκρότησαν  επ\  σε  χεΊρας  πάντες  οι  παραπορευόμενοι  όδόι>, 
εσύρισαν  και  εκίνησαν  την  κεφαλήν  αυτών  επι  την  θυγατέρα 

Ιερουσαλήμ· 
αντη  ή  πόλις,  εροΰσιν,  στέφανος  ευφροσύνης  πάσης  της  γης. 

"Αιν. 

ι5       16 Αιήνοιξαν  επι  σε  στόμα  αυτών  πάντες  οι  εχθροί  σου, 
εσύρισαν  και  εβρυξαν  οδόντας,  και  είπαν  Κατεπίομεν  αυτήν 
πλην  αυτη  ή  ήμερα  ην  προσεδοκώμεν,  ευρομεν  αυτήν,  ϊδομεν. 

11  την  γην]  οπι  την  ΧΑΓ)  |  λαον]  ρτ  του  ̂ ίΑ^Γ  |  εκλειπειν  Β,3^  ελειπ·..  ΝΑΙ)  Γ 
Γ™*  |  πλατιαις  ΧΑ  12  λαβο]  λαβεδ  ΒΆ}>  λαμβδ  0™ε  |  ως  Μβ  δΟΓ  Ν*  (ίηιρΓοΙ) 
1°  Κ?)  |  τραυματίες  Χ*  (-τιαις  Χ?)  |  πλατιαις  ΧΑ(,)*  (-τειαις  |  εκχεισθαι] 
χει  δαρ  Γ0.5  Β:ι1>  \  κόλπους  (,)  13  ωμοιωσω  Χ  |  θυγατερ  ι°]  θυγατηρ  Χ  |  σω- 
σει]  +  σε  ΧΑ(<)  |  παρακαλέσει]  ρΓ  τ«  ($αρβΓ50ΐ·)  ΒάΧ)  \  θυγατερ  2°]  θυγατρος 
Ν  |  Σιων  ΧΑ(^  |  οπι  σε  2°  Ν*  (Ιιαΐ)  Ν»(πΐ£))  14  ν0υν]  νουμ  Ν  |  ειδοσαν  ι«] 
ιδον  Α  |  οηι  σοι  ι°  Α  |  επιστρεψαι]  αποστρεψαι  0_  |  αιχμαλωσίαν  (-σαν  Β* 
-σιαν  Β3ΐ>)]  ρΓ  την  Χ  |  ειδοσαν  2°]  ιδοσαν  Α()*  (ειδοσαν  0*)  15  σαμχ] 
σαχμ  Α  |  σε]  σοι  Ο  |  παραπορευόμενοι]  διαπορ.  |  θυγατβραν  Χ*  |  αντη  η 
πολις]  αυτής  η  π.  Β*  (αυτη  η  π.  Β&^)  η  αυτη  η  π.  η\  Α  ει  αυτη  η  π.  |  στέ- 

φανος] +  δόξης  Β  ι,'"'«^Αθ  |  ευφροσύνη  Κ*  (-νης  ̂   ̂ (,ν»χ)  16  οηι  σου  Ν  | 
οηι  και  2°  ΧΟ  |  κατεπίομεν  Β*°(^]  καταπ.  Β3  καταπιωμ^ν  «ΧΑ  |  η  ηαερα]  οιη 
?7  Χ  |  7Γροσ|εδο/ί.  Β*  προσείδοκ.  Βν  |  ειδομεν  ΧΑ  ιδαμεν  (±*  (ιδομεν 
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II  17  ΘΡΗΝΟΙ 

Β  Φή, 

*7'Έποίησεν  Κύριος  ά  ένεθνμήθη,  1 7 
συνετέΧεσεν  ρήματα  αύτοϋ,  α  ένετειΧατο  έζ  ήμερων  αρχαίων 

καθεΐΧεν  και  ουκ  έφείσατο, 
και  ηϋφρανεν  (πι  σέ  εχθρόν,  ϋψωσεν  κέρας  ΘΧίβοντός  σε. 

Τιαδή. 

^Υ,βόησεν  καρδία  αυτών  προς  Κύριον  ι8 
Τείχη  Σειών,   καταγάγετε  ως  χείμαρρους  δάκρυα  ημέρας  και 

νυκτός" 
μη  δώς  εκνη^τιν  σεαυτη,  μη  σιωπήσαιτο,  θυγάτηρ,  6  όφθαΧ- 

μός  σου. Κώφ. 

19  Ανάστα  άγαΧΧίασαι  εν  νυκτΐ  είς  αρχάς  φυΧακής  σου,  ίο 
εκχεον  ως  ΰδωρ  καρδίαν  σου  απέναντι  προσώπου  Κυρίου, 

άρον  προς  αυτόν  χεϊράς  σου  περ\  'ψνχής  νηπίων  τών  έκΧυο- 
μένων  Χιμω  έπ'  αρχής  πασών  εξόδων. 

20*  Ιδε,  Κύριε,  και  επίβΧε^ον  τίνι  επεφΰΧΧισας  ουτως'  ζο 
εϊ  φάγονται  γυναίκες  καρπον  κοιΧ'ιας  αυτών; 

έπιφυΧΧίδα    έποίησεν    μάγειρος"    φονευθησονται    νήπια  θηΧά- 
ζοντα  μαστούς ; 

«ϋ  ̂   άποκτενείς  εν  άγιάσματι  Κυρίου  ιερέα  κα\  προφητην;^ 
Χσέν. 

21>Έκοιμηθησαν  είς  την  εξοδον  παιδάριον  και  πρεσβύτης·  2ΐ 
παρθένοι   μου    και    νεανίσκοι   μου    επορεύθησαν   εν  αίχμα- 

Χωσια· 
εν  ρομφαία   και   εν  Χιμω   άπέκτεινας,  έν  ημέρα   οργής  σον 

έμαγείρευσας,  ουκ  έφείσω. 

ΚΑΟ.        17  φη]  αιν  Ο™^  |  ενετειλατο]  ϊηοερ  ενεθν  Κ*  ενεθυμηθη  Α  |  ενφρανεν 
Β313^  ί  κέρας]  κεφάλας  Α  18  τιαδη]  σαδη  Β3?ΐ3^ΑΡ  |  τείχη]  τείχος 
0™Ζ  |  Σειων  (Σιων  ̂ ^Α^)]  ρΓ  θυγατρος  Κ*  (^"^  |  καταγαγετω  ̂   καταγα- 
γετωσαν  Α  \  μη]  μηδε  0_  |  σιωπησετω  σιωπησατω  ̂ °·η  |  θυγατηρ  (-τερ 
Α)  ο  οφθαλμός]  κορη  οφθαλμού  19  αναστηθι      |  αγαλλίασα*]  αδολεσχη- 
σαι  ̂ *  (-σον  0™%)  \  ονη.  εν      |  προσώπου  (-πους  Κ*)]  ρΓ  του  ̂   |  αρον]  +  αρον 
Α  |  ψυχών      |  νήπιων]  +  σοι»  Β^ί^ΑίΙ  |  των  εκλυόμενων  (ων  εκλνμενων 
+  σου  £\  20'  ρηχς]  ρης  ̂  Α<5  |  επεφυλλισας]  επεφαυλισας  Α  \  μασθονς 
Α  |  αποκτενεις]  τρτ  ει  21  χσεν]  σεν  Α(^  |  την  εξοδον]  γην  εξόδων  (^) 
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ΘΡΗΝΟΙ III  II 

θαύ.  Β 

ΈκάΧεσεν  ήμεραν  εορτής  παροικίας  μου  κυκΧόθεν, 
κα.1  ουκ  εγενοντο  εν  ήμερα  οργής  Κυρίου  άνασωζόμενος  και 

καταΧεΧειμμενος, 
ως  επεκράτησα  και  επΧήθυνα  εχθρούς  μου  πάντας. 

"λλεφ. 

ι         1>Έγώ  άνήρ  6  βΧεπων  πτωχε'ιαν ,  εν  ράβδω  θυμού  αυτού  έπ'  εμέ' 
2  2  παρεΧαβεν  με  και  άπήγαγεν  είς  σκότος  και  ου  φως. 
3  3πΧήν  εν  εμοι  επεστρεψεν  χείρα  αύτοϋ  οΧην  την  ήμεραν, 
4  *επαΧαίωσεν    σάρκα  μου   κα\   δέρμα  μου,   όστεα  μου  συνε- 

τριψεν. 

Βή. 

5  5'Ανωκοδόμησεν   κατ'   εμού,    και    εκύκΧωσεν    κεφαΧήν   μου  και 
εμόχθησεν, 

6  6εν  σκοτινοΊς  εκάθισεν  με  ως  νεκρούς  αιώνος, 

7  7  άνωκοδόμησεν    κατ'    εμού    κα\    ουκ    εξεΧεύσομαι,  εβάρυνεν 
χαΧκόν  μου. 

Τίμελ. 

3        8Καί  γε  κεκράξομαι  και  βοήσω,  άπεφραξεν  π  ροσευχήν  μου. 

Αάλεθ. 

Άνωκοδόμησεν  όδοΰς  μου,  ενέφραξεν  τρίβους  μου, 

ετάραξεν  10αρκος  ενεδρεύουσα,  αυτός  μοι  Χεων  εν  κρυφαίοις- 
11  κατεδίωξεν  άφεστηκότα  κα\  κατεπαυσεν  με,  εθετό  με  ηφα- 

νισμενην. 

22  εκαλεσας      |  ημεραν]  ρν  ως  ευ       |  παροικεσιας       |  εγενοντο]  ε-γενετο  Α(^> 
Α(,)  |  καταλελιμμενος         (-λελειμμ,.  ̂ &)  |  επεκράτησα]  [ε7τ]αλαιω[σα]  Οηι.< 
III  1  αλεφ]  αλφ  Α(^)  |  πτωχιαν  Α         2  ρΓ  αλφ  (^)πι£  |  απηγαγεν]  +  με  Α 
όπα  ου  0*  (Ιιαΐ)  <3ιη&)  3  ρΓ  αλφ     ">£  |  επέστρεψε»]  +  ■*  κ  εστρεψεν  0"'ίϊ 
4  ρτ  βηθ       (  σάρκα]  τα$  σάρκας  Α  σάρκας       |  οστα  Α  5  βη]  βηθ 
Α  ζ)  |  κατ  εμον]  +      εν  μαρμαρω  ̂ 1η^  |  εμοχθησά]  (<)*  (-σεν  (^);ι)  6  ρΓ 
βηθ  ̂   |  σκοτεινοί  Β3ΐ)0   |   ως  νεκρούς]  εν  σκοτινοις  Α  7  ρΓ  "γιμλ  ̂  
8  γιμελ]  *γιμλ  Α(^  |  και  γε]  +  οτι  ̂   |  και  2°]  +  γε  Α  |  προσ\ενχην  Β*  προ\σ. 
Β1:  ΐΐ6ΐη  44  9  δαλεθ]  δελεθ  Α  δελ<?  0*  γιμλ  ̂ π'^.'  |  εταρα£ε;>]  ρί 
5ελ0  ̂   10  λεωι/]  ρΓ  ως  11  ρΓ  δελε0  Ο  |  οηι  με  ι°  Α  |  ε0ετο] 
ε^κε  <3,η>ί 

5ΕΡΤ.  III. 
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III  12 ΘΡΗΝΟΙ 

"Η. 

Ι2'Έν€Τ€ΐν€ν    τόξον    αντού    και    εστηλωσέν   με    ως    σκοπόν    εϊς  ΐ2 
βέλος, 

1Ζ  είσηγαγεν  τοίς  νεφροΊς  μον  ίονς  φαρέτρας  αντον·  13 
τ4εγενηθην  γελως  παντι   λαώ  μον,  ψαλμός   αντών  όλην  την  14 

ημεραν. 
Ούαύ. 

Ι5'Έ.χόρταο-έν  με  πικρίας,  εμεθνσεν  με  χολής,  15 
ι6και  έξεβαλεν  ψηφώ  οδόντας  μον,  εψώμισεν  με  σποδόν  ιό 

17 και  άπωσατο  εξ  ειρήνης  ψνχην  μον,  επελαθόμην  αγαθά,  \η 
ι8καί  άπωλετο  νΊκός  μον  και  η  ελπίς  μον  από  Κνρίον.  ιδ 

Ζάι. 

19,Έ.μνήο~θην  από  πτώχειας  μον  καϊ  εκ  διωγμού,  19 
20  πικρία    και    χοΧη    μον    μνησθησεται,    κα\    καταδολεο~χηο~ει  ίο 

67τ'  εμε  ή  ψνχη  μον 
21ταντην  τάζω  εις  την  καρδίαν  μον,  δια  τούτο  νπομενώ.  2ΐ 

"Ή.Θ. 

25 ' Αγαθός  Κύριος  το'ις  νπομενονσιν  αντόν,  25 
ψνΧΏ  V  ζτ)τνσ€ί  αύτόι>  αγαθόν 

26 και  νπομενεϊ  κα\  ησνχάσει  είς  το  σωτηριον  Κνρίον.  ιό 

Τήθ. 
27 ' Αγαθόν  άνδρϊ  όταν  αρη  ζνγόν  εν  νεότητι  αντού, 

28  καθησεται  καταμόνας  και  σιωπησεται,  οτι  ηρεν  εφ'  εαντω.  25 

Ας)       12  η]  δελθ  (^ηι£  13  ρΓ  η       |  τοις  νεφροί]  ρΐ"  εν       |  φαρετραν 
(^*  (-τρας  ̂ 3)  14  ρΓ  η  <3  |  λαω]  ρΓ  τω  Α(^  |  οιη.  μου  ̂   15  ρΐ' 
η       ]  πικρίας]  αμμδ\  (^ηι£  |  χολ?7?]  πικρίας  Ο^ε  16  ρΓ  οι/αυ       |  οιη 
και  Α^*  (ηαο  <5ηι&)  |  οδόντα*]  ρι·  τους  Α  17  ρν  οι/αι>  18  ρΓ 
ουαυ      |  απωλετο  ([απωλ]ωλε  ̂ Π18)]  ρΓ  «7τα      |  ι/ίκοϊ]  ρΓ  το  19  7ττω- 
χίαϊ  Α*"  (-χειας  Α?)  |  διωγμού]  +  μου  Α<3  20  ρΓ  ̂αι       |  πικρία... 
μνησθησεται]  πικρίας  μου  και  χολής  μου  μνησθησομαι  (~)  |  πικρία]  +  γαρ 
Ας>ιη£  |  μνηθησ.]  ρν  μνεία  ξ)11^  21  ρΓ  ζαι  ξ)  |  υπομένω]  +  (22)  τα 
ελεη  κϋ  οτι  ουκ  εξελειπεν  με  οτι  ου  συνετελεσθησα\  οι  οικτιρμοι  (οοιτ  οικτειρμ.) 
αυτού·  (23)  εις  τας  πρωίας  επληθννεν  η  πιστις  σου  (24)  μερις  μου  κς  ειπεν^ 
η  ψυχή  μου  δια  τούτο  υπομένω  αυτόν  25  ηθ]  τηθ  0*  (ηθ  (^δ)  |  κ$ 
5υρ  ταδ  Α*  26  ρΓ  τηθ  ̂ *  ρΓ  ηθ  ξ)11^  27  τηθ]  ηθ  (>» 
28  ρΓ  ιωθ  ρ*εί"»8Γ  I  εαυτω]+(29)  δώσει  εν  χωματι  στόμα  αντον  ει  αρα  εστίν 
ελπις  0*Β 
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ΘΡΗΝΟΙ 

πι  43 

Ίώδ.  Β 

3ο       3°Αωσει  τω  παίοντι  αυτόν  σιαγόνα,  χορτασθησεται  όνειδίσμών, 
3ΐ  31  οτι  ουκ  εις  τον  αιώνα  απώσεται  Κύριος. 

Χάφ. 

32  32*Οτι  ό  τα7Γ6ΐι>ώσα$·  οίκτειρησει  και  κατά  το  7τλτ)^οί  τοί»  ρλβ'ουί 
αυτού· 

33  33ουκ    άπεκρ'ιθη   από    καρδίας    αυτόν    και    εταπείνωσεν  υίονς 
ανδρός. 

Αάβδ. 

34  34Του  ταπεινώσαι  υπό  τους  πόδας  αυτού  πάντας  δέσμιους  γης, 
35  33τοΰ  εκκΧϊναι  κρίσιν  ανδρός  κατεναντι  προσώπου  Ύψιστου, 
36  36καταδικάσαι    άνθρωπον    εν    τω    κρίνεσθαι    αυτόν,  Κύριος 

ουκ  είπεν. 

37  37 τις  ούτως  είπεν,  και  εγενηθη ;  Κύριος  ουκ  ενετειλατο· 
33  38ίκ    στόματος   Ύψιστου    ουκ    εζεΧεΰσεται    τα    κακά    και  το 

αγαθόν. 
Μήμ. 

39       39Τί  γογγύστ]  άνθρωπος  ζών  άνηρ  περϊ  της  αμαρτίας  αυτού; 

Νοιίί'. 

4ο       4°Έξηρευνήθη  η  οδός  ημών   και  ητάσθη,  καϊ  επιστρεψωμεν  εως 

Κυρ  ίου ' 4ΐ  41  άναΧάβωμεν    καρδίας    ημών    επι    χειρών    προς   ΎψηΧόν  εν 

ούρανω' 42  *~ήμαμτήσαμεν,  ησεβησαμεν,  και  ούχ  ϊλάσθης. 
Σάμχ. 

43  43>Ε7Γ€σκ€7Γασ·α$·  εν  θυμω  και  άπεδίωξας  ημάς, 
άπεκτεινας,  ουκ  εφείσω. 

30  ιωδ]  ιωθ  31  ει\$  Β*  ε«|  Β?  32  οηι  και  Αθ  33  ρΓ  ΑΟ, 
χαφ        |  ουκ]  ρΓ  οτι  34  \αβο]  λαμδ  (2>ηε  35  ρΐ"  λαμδ 
36  ρΓ  λαμ,δ      |  Κύριος]  ρΓ  μημ  ̂ 1  |  «πει/]  «δεν  (21η£  37  τυ]  Κ5  Α 
38  ρΐ'  μημ  |  το  αγαθόν  $ιιρ  ταϋ  Β*°  39  γογγυσει  Α(^  40  ί/οι^] 
ροι/μ.  Α  |  εξηραυνηθη  Ο*  (εξηρευν.  |  ητασθη]  +  τα  διαβήματα  μου  0*ηΖ  | 
Κυρίου]  του  (.^ϊο)  Α  41  ρΓ  νουν  |  επι  χειρών  προς  Ύψηλον]  προς  υψ. 
επι  χειρών  Α  προς  νψ.  επι  χειρών  (χειρός  (,)"1^)  ημών  42  ρτ  νουν  | 
ημαρτησαμεν]  ρΓ  ημείς  Ο"1^  |  ησεβησαμεν]  +  και  παρεπικραναμεν  ()  |  και]  +  σν 
0™κ           43  ατεκτειι/αχ]  ρΓ  σαμχ      |  ουκ]  ρι·  και  Α(Γ) 
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III  44  ΘΡΗΝΟΙ 

44έπεσκέπασας  νεφέλην  σεαυτω  εΐνεκεν  προσευχής,  44 
45 καμμύσαι  μ*  και  άπωσθηναι.  45 

"Αιι>. 

'Έθηκας   ημάς   εν    μέσω   τών  λαών,    46  διήνοιξαν    έφ'   ημάς   τό  φ 
στόμα  αυτών  πάντες  οι  εχθροί  ημών. 

47 φόβος  κα\  θυμός  έγενηθη  ημϊν,  επαρσις  κα\  συντριβή·  47 
48 αφέσεις  υδάτων  κατάξει  ό  οφθαλμός  μου  επ\  τό  σύντριμμα  48 

της  θυγατρός  του  λαού  μου. Φή. 

49  Ό   οφθαλμός   μου    κατεπόθη,   καϊ   ού   σιγήσομαι  του   μη  είναι  49 
εκνηψιν, 

5°εως  ού  διακύψη  κα\  'ίδη  Κύριος  εξ  ουρανού.  50 
51  ό    οφθαλμός    μου    επιφυλλιεϊ   έπ\   την   ψυχήν    μου    παρά  51 

πάσας  θυγατέρας  πόλεως. 
Ίιαδή. 

52θηρεύοντες  εθηρευσάν  με  ώς  στρουθ'ιον  πάντες  οι  εχθροί  μου  52 
δωρεάν, 

ζ3έθανάτωσαν    εν    λάκκω    ζωην    μου    και    επέθηκαν    Χίθον  53 
έπ*  εμο'ι, 

54ύπερεχύθη  ΰδωρ  επ\  κεφαλήν  μου·  είπα  Άπωσμαι.  54 
Κώφ. 

^Έ,πεκαλεσάμην  τό  ονομά  σου,  Κύριε,  εκ  λάκκου  κατωτάτου,  55 

ζ6φωνην    μου    ήκουσας'   μη    κρύψης    τά   ωτά    σου    εις    την  56 
δεησίν  μου· 

57  εις  την  βοηθειάν  μου  ήγγισας,  57 
εν  $  σε  ημέρα  επεκαλεσάμην  είπάς  μοι  Μη  φοβού. 

44  ένεκεν  ̂          45  καμμυσαι  Α(^)  (καμβ.  Β)]  ρΓ  σαμχ  ̂   |  αχεωσθηναι  Α 
46  ρΓ  φη  ̂   |  διηνοιξας  Β*  (-ξαν  ΒΆΐα)  \  το  στόμα]  οιώ  το  Α(^  |  ημων  δΐΐρ  Γαδ  Β3ΐ) 
47  ρΓ  φη  |  θυμο$]  θαμβοί  ζ)  48  ρΓ  φη  0.  |  αφεσίί  Β*(^)*  (-σεις  Β^Αί^) 
49  φη]  αιν  Ο"1^  \  σι*γησομαι]  σιωπησωμαι  Α  50  ρΓ  αιν  ̂ Iηε  51  ρΓ 
αιν  ̂ 1ηδ  |  πόλεως]  +  μου  (^"^  52  τιαδη]  σαδη  Β3ΐ5Α(3  |  θηρευοντες] 
+  εθηρευοντες  Β*  (ιιηοίδ  ΐηοΐ  Βα1))  |  οιώ  πάντες  Α(^  53  ρΓ  σαδη  ̂   | 
εθανατωσαν]  ρΓ  κ  (^"^  |  εν  δΐιρ  Γ3.δ  Β35  54  ρΓ  σαδη  |  νπερεχνθη] 
υπερεκχυθη  Α  (επερεκχ.)  ̂   |  κεφαλήν]  ρκ  την  Α^  55 — 57  οηι  Α 
55  οϊδ  δΟΓ  εκ  λάκκου  κατωτάτου  (^*  (ϊΐϊΐρΐΌΟ  ι°  ί^3)  56  ρΓ  κωφ  ̂   | 
φωνής  57  ρΓ  κωφ  ̂   |  η  σε  ήμερα  επεκαλεσάμην]  ήμερα  η  επεκαλ. 
σε 
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ΘΡΗΝΟΙ IV  2 

'Ρήχϊ.  Β 

58       58Έδικασαϊ,   Κύριε,   τάς   δίκας  τής  ψυχής   μου,   ελυτρώσω  Τί)ι/ 
ζωή  ν  μου. 

5  9  59ίδε$·,  Κυρίβ,  τάς  ταραχάς  μου,  εκρινας  την  κρίσιν  μου. 
6ο  ^βι'δβί  πάσαν  την  εκδίκησιν  αύτών,  εις  πάντας  διαλογισμούς 

αυτών  εν  εμοί. 
~Κ.σέν. 

6ι       βι"Ή.κουσας  τον  όνειδισμον  αυτών,  πάντας  τούς  διαλογισμούς  αυ- 
τών κατ  εμού, 

62  62χειλη  επ αν  ισταμένων  μοι  και  μελετάς  αύτών  κατ*  εμού  ολην 
την  ήμεραν, 

63  ^καθεδραν  αυτών  και  άνάστησιν  αύτών. 

ε'πίβλεψον  67τ'  οφθαλμούς  αύτών, 
64  6*  αποδώσεις  αύτοΊς    άνταπόδομα,    Κύριε,   κατά  τα  εργα  τών 

χειρών  αύτών. 
θαύ. 

65  ̂ Αποδώσεις  αύτοΊς  ύπερασπισμόν,  καρδίας  μόχθον. 
66  66 σύ  αύτούς  καταδιώξεις  εν  οργή  και  εξαναλώσεις  αύτούς  ύπο- 

κάτω  του  ούρανού,  Κύριε. "Αλεφ. 

IV   ι         ιΤ1ώς   άμαυρωθήσεται   χρυσίον,   άλλοιωθήσεται   το   άργύριον  το 
αγαθόν ; 

εξεχύθησαν  λίθοι  άγιοι  €7τ'  αρχής  πασών  εξόδων. Βή. 

2        *υιο\  Σειών  οι  τίμιοι  οι  επηρμένοι  εν  χρυσίω, 
πώς  ελογίσθησαν  εις  αγγια  όστράκινα,   εργα  χειρών  κερα- 

μεως; 

58  ρηχς]  κωφ  Α  ρης      |  δικας]  αδικίας  Α         59  ρΓ  ρης  0.         60  ρΓ  ρης  ΑΟ, 
<3  |  ίδεϊ  Α^  |  €45]  και      |  διαλογισμούς]  ρχ  τους  ̂   |  εν]  επ  61  χσεν] 
σεν  Α(^)  |  αντων  ι°]  +  κε  κ  0™ζ  62  όγ  σεν       |  επανισταμενων]  εττα- 
νιστανομενων  Α(^  63  ρΓ  σεν       |  αναστησιν]  αναστασιν  Α  ζ)  |  επ 
οφθαλμούς  (\οφθ.  Β*  ο}φθ.  Β?)  αυτών]  εττι  τους  οφθ.  αυτών  Α(^*  εγω  απο  τώ\ 
ψαλμω\  αυτώ\  (^"^  64  ρΓ  θαν      |  αποδώσεις]  ανταποδοσις  ^*  αντα- 

ποδώσεις 65  νπερ\απισμον  Ρ>*  υπε\ρασπ.  Β?  |  καρδίας]  +  μου  | 
μοχθον]  +  σου  αντοις  66  ρτ  θαυ      |  καταδιώξεις]  καταξεις  Α  |  οργή] 
+  σου  |  υποκατωθεν  Ο  |  ουρανού]  +  σον  Ο1™*  IV  1  αλεφ]  αλφ 

I  χρνσιον]  ρχ  το  Α^  |  εξεχυθησαν]  χυδαίοι  εγενοντο  2  βη]  βηθ 
Β*>{™)ΑΟ.  |  Σιων  Α(^  |  οι  επηρμένοι]  οηΐ  οι  Α<3  |  αγγεία  Βα1) 
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IV  3  ΘΡΗΝΟΙ 

8  Τίμελ. 

3Και  γε  δράκοντες  έξέδυσαν  μαστούς,  3 
(θήλασαν  σκύμνοι  αντών  θυγατέρας  λαου  μου  είς  άνίατον, 

ώς  στρονθίον  (ν  έρήμω. 

Αάλεθ. 

^Έκολλήθη  ή  γλώσσα  θηλάζοντος  προς  τον  φάρυγγα  αυτόν  εν  4 

δίψεί' 
νήπια  ήτησαν  αρτον,  ό  διακλών  ουκ  εστίν  αύτο'ίς. 

Ή. 
3Οί  εσθοντες  τάς  τροφάς  ηφανίσθησαν  εν  τάΐς  έζόδοις,  5 

οι  τιθηνούμενοι  επ\  κόκκω  περιεβάλοντο  κοπριάς. 

Ούαύ. 

6  Και    έμεγαλύνθη    ανομία    θυγατρός    λαου    μου    ΰπέρ    ανομίας  ό 
Σοδόμων, 

της   κατεστραμμένης   ώσπερ  σπουδή,  κα\  ουκ   έπόνεσαν  εν 
αυτή  χείρας. 

Ζάιν. 

7'~Εκαθαριώθησαν   Ναζειραϊοι  αυτής  ΰπέρ   χιόνα,  έλαμψαν   υπέρ  η 
γάλα, 

επυρώθησαν  υπέρ  λίθους,  σαπφείρου  το  απόσπασμα  αυτών. 

"Ή  θ. 

8*Έσκότασεν  υπέρ  άσβόλην  το  είδος  αυτών,  ουκ  επεγνώσθησαν  3 
εν  ταίς  έξόδοις· 

έπάγη  δέρμα  αυτών  έπι  τά  όστέα  αυτών,  έξηράνθησαν,  έγενή- 
θησαν  ώσπερ  ξύλον. 

Ίήθ. 
9 Καλοί  ήσαν  οι  τραυματίαι  ρομφαίας  ή  οι  τραυματίαι  λιμού-  $ 

έπορεύθησαν  εκκεκεντημένοι  από  γενημάτων  αγρών. 

ΑΟ,       3  γιμελ]  γιμλ  Α(^  |  σκύμνους      |  θυγατέρες  Α(£  4  δαλ6#]  δβλβ^  Α 
δ"6λ0  |  ο  διακλων]  και  ο  κλων  Α  5  εσθιοντες  Α  |  τροφας]  τρυφας  ̂   | κοκκω]  κόλπων  Α  κόκκων      |  περιεβάλοντο]  περιέλαβαν  Α  6  ανομία] 
ρΓ  η  Α  7  ζαιν]  ζαι  Α(^  |  άίδΐίηχ  ρο$£  έλαμψαν       |  επυρώθησαν]  ετυ- 
ρωθησαν  Α  ζ)*  (επυρ.  ζ)111^)  άίδίίηχ  ροδί  ετυρ.  ̂   8  τα  οστεα]  τα  οστα 
Α(2  των  οστών  ̂ ,η& 
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ΘΡΗΝΟΙ  IV  ΐ6 

Ίώδ.  Β 

ίο       10Χειρες  γυναικών  οϊκτειρμόνων  ηψησαν  τά  παιδία  αυτών, 
εγενηθησαν  εις  βρώσιν  αύταΊς  εν   τώ  συντρίμματι  της  θυ- 

γατρος  Χαοϋ  μου. Χάφ. 

ιι       τιΈ,υνετελεσεν  Κύριος  θυμον  αυτού,  έξέχεεν  θυμον  οργής  αύτοΰ, 
κα\  άνήψεν  πυρ  εν  Σειών,  κα\  κατεφαγεν  τά  θεμέλια  αύτής. 

λάβδ. 

ΐ2       12 Ουκ  επίστευσαν  βασιλείς  γης,  πάντες  οι  κατοικούντες  την  οι- 
κουμενην, 

οτι  είσελεύσεται  εχθρός  και  εκθλίβων  δια.  τών   πυλών  Ιε- 
ρουσαλήμ. 

Μ<ήμ. 

13       13  Ε£  αμαρτιών  προφητών  αυτής,  αδικιών  ιερέων  αυτής, 
τών  εκχεόντων  αίμα  δίκαιον  εν  μεσω  αύτής. Χ>ούν. 

ΐ4       1*Έσαλεύθησαν  εγρήγοροι  αύτής  εν  ταις  εξόδοις, 
εμολύνθησαν  εν  αΐματι  εν  τω  μη  δύνασθαι  αύτούς, 
ήψαντο  ενδυμάτων  αύτών. 

Σάμεχ. 

ΐ5       15Άπόστητε  ακαθάρτων,  καλέσατε  αύτούς  Άπόστητε  άπόστητε, 
μη  απτεσθε, 

οτι  άνήφθησαν  και  γε  εσαλεύθησαν 

ε'ιπατε  εν  τοις  εθνεσιν  Ού  μη  προσθώσιν  του  παροικείν. 

"λιν.  ■ 
ι6       ιύΤΙρόσωπον  Κυρίου  μερ\ς  αύτών,  ού  προσθήσει  επιβλεψαι  αύ- 

τοϊς· πρόσωπον  ιερέων  ούκ  ελαβον,  προφήτας  ούκ  ήλεησαν. 

10  ιωδ]  ιωθ      |  λαον]  ρΓ  του  Α(^)  11  οηΐ  χαφ  Α  |  θυμον  οργη$]  ΑΟ 
οργην  θυμού  Α  ρΓ  *  τον         \  Σιων  Α^  12  λαβδ]  λαβεδ  Βη^  λαμδ 
13  αυτής  ι°]  αυτών  Α  |  αδικειων  Β*  (-κιων  Β1")  14  νουν]  νουμ  Α  |  εγρή- 

γοροι] ρΓ  οι  Γ)  |  εν  ι°]  εττι  Α  |  ηψατο  Α  15  σαμεχ]  σαχχ  Α  σαμχ 
|  ακάθαρτων]  ρΓ  απο  Α  |  αποστητε  3υ]  +  ακάθαρτου  (1,η^  |  προσθωσι 

16  αιν]  φη  (^),η£  |  ουκ  ελαβον]  ϋΐφ€Γ50Γ  ουκ  ηλεησαν  Ο*5  |  προφητας]  ττρεσβυ- ταϊ  Α<5 
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IV  17  ΘΡΗΝΟΙ 

Β  Φή. 

Ι7'Έτι  όντων  ημών  εξεΧιπον  οι  οφθαλμοί  ημών,  17 
βΐί  την  βοηθειαν  ημών  μάταια  άποσκοπ ενόντων  ημών. 

Ύιαδή. 

ι8Άπεσκοπεύσαμεν  εις  έθνος  ου  σώζον,  ι8 
εθηρεύσαμεν  μικρούς  ημών  του  μη  πορεύεσθαι  εν  ταις  ττλα- 

τειαις  ημών. 
Κώφ. 

τ9'Ήγγικεν  ό  καιρός  ημών,  επΧηρώθησαν  αί  ημεραι  ημών,  πάρ-  19 εστίν  6  καιρός  ημών 
κουφοί  εγενοντο  οι  διώκοντες  ημάς  υπερ  αετούς  ουρανού, 
επ\  τών  ορέων  εξεπτησαν,  εν  ερημω  ενηδρευσαν  ημάς. 

"Ρήχς. 

20Τ1νεϋμα  προσώπου  ημών  χριστός  Κύριος  συνεΧημφθη  εν  ταΊς  2ο 
διαφθοραΐς  αυτών, 

ου  ε'ιπαμεν  'Έν  τη  σκιά  αύτοϋ  ζησόμεθα  εν  τοϊς  εθνεσιν. 
Χφ. 

21  Χαίρε  καϊ  εύφραίνου,  θΰγατερ  Ίδουμαίας  ή  κατοικούσα  επ\  γης,  2ΐ 
και  γε  επ\  σε  διεΧεύσεται  το  ποτηριον  Κυρίου,  μεθυσθηση 

και  άποχεεΐς. 
θαύ. 

22ΈξεΧιπεν  η  ανομία  σου,  θύγατερ  Σειών,  22 
ού  προσθησει  άποικίσαι  σε. 
επεσκε^τατο  ανομίας  σου,  θυγάτηρ  Έδώρ., 
απεκάΧυλ^εν  επ\  τα  ασεβηματά  σου. 

ΙΜνησθητι,  Κύριε,  ο  τι  εγενηθη  ημίν, 
επίβΧεψον  και  ΐδβ  τον  όνειδισμον  ημών. 

Αζ>        17  0?7]  αιν  ̂ *  (φη  Ο3-)  |  εξελειπον  Α  |  βοηθιαν  Α  18  τιαδτ;]  σαδη 
Β3ΐ3Α(2  |  πορεύεσθαι]  παραπορευεσθαι  Α  \  πλατιαις  Α  19  ο  καιρός  (:°)] 
το  πέρας  |  εξεπτησαν]  εξηφθησαν  Α(^>*  [εξηφθη]μεν  ̂ ΠΊ&  |  εν  ερημω]  επι 
των  ορέων  Α  20  ρηχς]  ρης  Α^  |  αντων]  ημών      |  ου]  οι  Α  |  εθνεσι  0* 
21  χσεν]  σεν  Α(^)  |  θνγατηρ  |  Ιονμαιας  Α*  (Ιδ.  Α1)  |  γης]  ρΓ  της  Α^  |  το 
ποτηριον]  οηι  το  Α(^*  (Ιιαβ  (2ιη&)  |  μεθυσθηση]  ρτ  και  Α(±  22  ε^βλβιττεί' 
Α  |  θνγατερ]  θνγατηρ  |  Σιων  Α()  |  προσθησει]  +  ετι  Α<^  |  ανομίας]  αδικιαί' 
Α  |  θνγατηρ]  θνγατερ  Α<^)  |  ασεβηματά]  αμαρτήματα  0™ζ 
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ΘΡΗΝΟΙ  V  17 

2  2  κληρονομιά  ημών  μετεστράφη  άλλοτρίοις,  Β 
οι  οίκοι  ημών  ξένοις. 

3  ̂ ορφανοί  έγενηθημεν,  ουχ  υπάρχει  πατήρ, 
μητέρες  ημών  ώς  αι  χήραι. 

4  4  εξ  ημερών  ημών  ξύλα  ημών  εν  άλλάγματι  ηλθεν  επί  τον  τρά- 
χηλον  ημών. 

5  5έδιώχθημεν,  έκοπιάσαμεν,  ουκ  άνεπαύθημεν. 
6  6 Α'ίγυπτος  εδωκεν  χείρα, 

*Ασσούρ  είς  πλησμονην  αυτών. 
7  7  οι  πατέρες  ημών  ημαρτον,  ουχ  ύπάρχονσιν, 

ημείς  τα  άνομηματα  αυτών  ύπέσχομεν. 

8  8  δούλοι  ε  κυρίευσαν  ημών, 
Χυτρου μένος  ουκ  εστίν  εκ  της  χειρός  αυτών. 

9  9εν  ταίς  ψυχαΐς  ημών  εισοίσομεν  άρτον  ημών 
άπο  πρόσωπον  ρομφαίας  της  έρημου. 

ίο       ιοτο  δέρμα  ημών  ώς  κΧίβανος  επεΧιώθη, 
συνεσπάσθησαν  άπο  προσώπου  καταιγίδων  λιμοί, 

ιι       11  γυναίκας  εν  Σειών  εταπε'ινωσαν, 
παρθένους  εν  πόΧεσιν  Ιούδα. 

ΐ2       Ι2αρχοντες  εν  χερσϊν  αυτών  έκρεμάσθησαν, 
πρεσβύτεροι  ουκ  έδοξάσθησαν. 

ΐ3       Ι3έκΧεκτοϊ  κλαυθμδν  άνέΧαβον, 
κα\  νεανίσκοι  εν  ξύλα»  ησθένησαν. 

ΐ4       14  και  πρεσβυται  άπο  πύΧης  κατέπαυσαν, 
εκλεκτοί  εκ  ψαλμών  αυτών  κατέπαυσαν, 

ΐ5       '5  κατέΧυσεν  χαρά  καρδίας  ημών, 
εστράφη  είς  πένθος  δ  χορός  ημών, 

ι6       ι6επεσεν  6  στέφανος  ημών  της  κεφαλής. 
ούαί  δη  ήμίν,  οτι  ημάρτομεν. 

17        '7 περί  τούτου  έγενήθη  οδύνη  οδυνηρά  η  καρδία  ημών, 
περί  τούτου  έσκότασαν  οι  οφθαλμοί  ημών. 

V  3  αι  χηραι]  οηΐ  αι  Α(^)  4  οπι  εξ  ήμερων  ημών  ̂ *  (ηαΰ  (2Π1£)  |  Α(,) 
Λϊδίϊηχ  ροδί  ημών  ι°  Α  |  £υλα]  ρΓ  υδωρ  ημων  εν  αργυριω  εττιομεν  (1  |  ηλθον  Α(^* 
6  Τά-γυπτος  Α  |  πλησμοσυνην  ^*  (ίπιρίΌϋ  συ  ί^3)  7  ουχ]  ρΓ  και  ̂  
10  δέρμα]  δερημα  Α  |  κλίβανος]  κριβανος        |  καταιγιδος  (^),η£  11  Σιων 
\Ϊ]>Α(2:   ιίβνα  ι8  |  εταπεινωσεν  13  εν  ξυλω  ησθένησαν]  εν  λογοις 
εσταυρωθη[σαν]  (^"'ε  14  ττρεσ\βυται  Β*  πρε\σβ.  Β?  14 — 15  κατέ- 

Χυσεν χαρα  καρδίας  ημων'  εκλεκτοί  εκ  ψαλμών  αυτών  κατέπαυσαν  Ο  16  της 
κεφαλής  ημων  Α(^  |  δη]  δε  Α(1  17  οπι  οδύνη  Α(^)  |  η  κάρδια]  οπι  η  ̂   | 
εκοτασαν  Α*  (εσκ.  Α1) 
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ϊ6€7Γ*  ορος  Έειών,  οτι  ήφανίσθη, 
αλωπεκές  διηλθον  εν  αντί}. 

10 συ  δε,  Κύριε,  βίί  τον  αίωνα  κατοικήσεις, 
6  θρόνος  σον  εις  γενεάν  κα\  γενεάν. 

~°ιι>α  τί  εις  νίκος  επιλήση  ημών; 
καταλείψεις  ημάς  είς  μακρότητα  ημερών; 

21επίστρεψον  ημάς,  Κύριε,  προς  σε,  και  επιστραφησόμεθα· 
κα\  άνακαίνισον  ημέρας  ημών  καθώς  έμπροσθεν, 

"οτι  απ  ωθούμενος  άπώσω  ημάς, 

ώργίσθης  εφ*  ημάς  εως  σφόδρα. 

18  οτι]  τι  <3  22  ημας  ωρ-γΐσθηί\  μας  οργι  (δίο)  δαρ  Γ3.5  ΑΗ 
8ι\1)50Γ  θρήνοι  Ιερεμίου  ΒΑ(^ 
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΧ  επιστολής  ης  άπέστειλεν  Ιερεμίας  προς  τους  άχβησομένονς  Β 
αιχμαλώτους    εις    Βαβυλώνα    ύπό    του    βασιλέως    των  Βαβυλωνίων, 
άναγγεΐλαι  αύτοΐς  καθότι  έπετάγη  αύτψ  ύπό  του  θεοΰ. 

άτ.  νΊ.    ι         'Διά  τάς  αμαρτίας  υμών  ας  ήμαρτήκατε  εναντίον  τον  θεού  άχθή- 
σεσθε  εις  Βαβυλώνα  αιχμάλωτοι  υπό  Ναβουχοδονοσορ  βασιλέως  των 

2  Βαβυλωνίων.    2 είσελθόντες  ούν  εις  Βαβυλώνα  εσεσθε  εκεί  ετη  πλείονα 
και  χρόνον   μακρόν  εως   γενεών  επτά·   μετά  τούτο   δε   εζάζω  υμάς 

3  εκείθεν  μετ  ειρήνης.     3νυν\  δε  οψεσθε  εν  Βαβυλώνι  θεούς  αργυρούς 

και  χρυσούς  και  ξύλινους  επ*  ωμοις   αίρομενους,  δεικνυντας  φόβον 
4  τοϊς   εθνεσιν.    4  εύλαβήθητε   ούν   μη    κα\   ύμεϊς   άφομοιωθεντες  τοΊς 

5  άλλοφύλοις  άφομοιωθήτε,  κα\  φόβος  υμάς  λάβη  έπ*  αύτοϊς,  5ίδόντας 
οχλον   έμπροσθεν  και  όπισθεν  αυτών  π  ροσκυνούντας   αυτά·  ε'ίπατε 

6  δε  τι)  διάνοια   Σοι  δβΐ  προσκυνεϊν,  Αέσποτα.     6ό  γαρ  άγγελος  μου 
μεθ'  υμών  εστίν,  αυτός  τε  εκζητών  τάς  ψυχάς  υμών. 
-  7 Γλώσσα  γαρ  αυτών  εστίν  κατεξυσμενη  υπο  τεκτονός,  αυτά  τε 

περίχρυσα  και  5  περιάργυρα,  ψευδή  δ'  εστίν  κα\  ου  δύνανται  λαλεΐν.  §  Γ 
8  και  ωσπερ  παρθενω  φιλοκόσμω  λαμβάνοντες  χρυσίον  9  κατασκεν- 
άζουσιν  στεφάνους  επ\  τάς  κεφάλας  τών  θεών  αυτών  'εστι  δε  και  ότε 
ΰφαιρούμενοι  οι  ιερείς  άπο  τών  θεών  αυτών  χρυσίον  και  άργύριον 

ιο  εις  εαυτούς  καταναλούσιν,  10δώσουσιν  δε  αττ'  αυτών  και  ταϊς  επ\  του 
στεγους  πόρναις.    κοσμούσί  τε  αυτούς  ως  ανθρώπους  τοις  ενδύμασιν, 

ΙηδΟΓ  επιστολή  Ιερεμίου  ΒΑ  επιστολή  ()  ΙΪΙ  επεταγη]  υπεταγη  Α  \  Α(^Γ 
αντω]  αντοις  Α  1   οιώ  υμων  Β'Άί,)  |  εναντίον]  έναντι  Α  |  βασιλέως]  ρΓ 
του  Α(£  2  οηι  εκει  Β*ίθΓΐ  [κει  ε  Β?(ιη£')  |  μετα  τούτο  δε]  μετα  δε  τούτο  Γ) 
3  δικνυοντας  Ο*  (δεικν.  (^Ά)  4  άφομοιωθητε]  φοβηθητε  5  ιδοντες 
Α(«)  |  οηι  αυτών  Α  |  οιτι  είπατε... δέσποτα  Α  7  οηι  εστίν  ι°  Α  |  δ]  δε 
Α  |  εστίν  7°]  εστι  Ο*  8  φιλοκοσ\μω  Β*  (φιλοΐκ.  Β*)  9  εστίν 
Α  |  υφαιρομενοι  Α  |  ιερείς]  +  αυτ[ων]  ΥνιΛ  \  οτα  αυτών  2"  Γνι<1  |  καταναλω- 
σουσιν  (-σι  (^Ά)  Α(^  10  δωσονσι        |  στεγους]  τεγους  Α(^  |  κοσμονσιν 
Α  |  τε]  δε  Α 
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Β  θεούς  αργυρούς  και  θεούς  χρνσοΰς  και  ξύλινους.     11  ούτοι  δε  ου  δια-  ιι 
σώζονται  άπο  ίου  και  βρωμάτων,  περιβεβλημένων  αυτών  ιματισμον 

πορφυρούν.     12 εκμάσσονται   το    πρόσωπον   αυτών   δια   τον    εκ   της  ΐ2 
οΙκίας  κονιορτόν,  ος  εστίν  πλείω  επ^  αύτοις.     13  και  σκηπτρον   εχει  13 
ώς  άνθρωπος  κριτής  χώρας,  6ς  τον  είς  αυτόν  άμαρτάνοντα  ουκ  άνελεΐ. 

Ι4εχει  δε  ενχειρίδιον  δεξιά  και  πελεκυν,  εαυτόν  δε  εκ  πολέμου  και  14 
ληστών  ουκ  εζελεΐται.     οθεν  γνώριμοι  είσιν  ουκ  οντες  θεοί·  μη  ουν 

φοβηθητε  αυτούς.  Ι5"Ωσπερ  γαρ  σκεύος  ανθρώπου  συντριβεν  15 
άχρεϊον  γίνεται,  τ6τοιούτοι  νπάρχονσιν  οι  θεο\  αυτών,  καθιδρυμένων  ι6 
αυτών  εν  τοΊς  ο'ίκοις.    οι  οφθαλμοί  αυτών  7Γληρεις  είσϊν  κονιορτον  άπο 
των  ποδών  τών  είσπορενομενων.     17 και  ώσπερ  τιν\  ηδικηκότι  βασι-  17 
λεα  περιπεφραγμεναι  είσιν  αϊ  αυλαί,  ώς  επ\  θανάτω  άπηγμενω,  τους 
οίκους  αυτών  όχυρονσιν  οί  ιερείς   θυρώμασίν  τε   και   κλείθροις  και 

μοχλοΊς,  οπως  ΰπο  τών  ληστών  μη  συληθώσι.     ι8λύχνους  καίουσιν  ιδ 
και  πλείους  η  εαυτοις,  ων  ούδενα  δύνανται  ίδείν.     19εστιν  μεν  ώσπερ  19 
δοκόί  τών  εκ  της  οικίας,  τάς  δε  καρδίας  αυτών  φασ\ν  εκλείχεσθαι·  τών 
άπο  της  γης  ερπετών   κατεσθόντων   αυτούς  τε  και  τον  ιματισμον 

αυτών  ουκ  αισθάνονται.     20  με  μελανωμένοι  το  πρόσωπον  αυτών  άπο  2ο 
του  καπνού  τον  εκ  της  οικίας.     21  επ\  το  σώμα  αυτών  και  επ\  την  2ΐ 
κεφαλήν  εφίπτανται  νυκτερίδες,  χελιδόνες  και  τά  ορνεα,  ωσαύτως  δε 

και  οί  α'ιλουροι.     22 οθεν  γνώσεσθε  οτι  ουκ  είσιν  θεοί·  μη  ούν  φο-  22 
βεισθε  αυτά.  23 Τό  γαρ  χρυσίον  ο  περίκεινται  εϊς  κάλλος,  εάν  23 
μη  τις  εκμάζη  τον  ιόν,  ου  μη  στίλψωσιν  ούδε  γαρ  οτε  εχωνεύοντο 

Γ  ησθάνοντο.  24  ε  κ  πάσης  τιμής  ηγορασμενα  εστίν, Λ  εν  οις  ουκ  εστίν  24 
πνεύμα.  25ανευ  ποδών  επ'  ώμοις  φέρονται  ενδεικνύμενοι  την  εαυτών  25 
άτιμίαν   τοΊς   άνθρώποις,  αίσχύνονταί  τε  και  οί  θεραπεύοντες  αυτά, 

Γ  10  θεούς  αργυρούς  και  θεούς  χρυσούς]  θ.  χρνσ.  κ.  αργ.  Α  θ.  αργ.  κ.  χρυ- 
σούς 12  εκμασσοντες  |  οικείας  Β*  (-κιας  Β3ΐ>):  ΐΐεπα  Ι9>  2θ  |  εστί 

Ο3·  |  πλειω  ΒΑ  ττλειων       Ιπαί  Γ  |  αυτοις]  αυτούς  ̂   13  ως]  ωσει  ̂  
14  ε7χειριδιοΐ'  Β3Ϊ>Α  (εγχιρ.)       |  δε£ια]  ρ  γ  εν  τη  Α  ρΓ  εν  (^)  |  πολέμων  Α 
15  αχρείοι]  αχρηστον  Α  16  οίκου]  κηποις  Α  |  πλήρες  Α  |  εισι  <3Λ 
17  ως]  ρΓ  η  Α  \  ιερείς]  +  αυτών  Α  \  οπως]  +  μη  Α  |  των  ληστών]  οηι  των  ̂  
ο  πι  μη  Α  |  συληθωσιν  Α(^Γ  18  καιουσι  Α(^  |  πλειους  η  εαντοις]  πλείονας 
αυτοις  Α  [πλ]ε[ιονς]  η  εαυτούς  Γ  |  ονδενα]  ου  ΑΓ  |  δύνανται]  +  ονδενα  Γ 
19  μεν]  δε  Α0™%  |  οπα  δε  Γ  |  των  ι°]  τω  Γ  |  φησιν  ζ)*  (φασιν  φ  61  «ε)  |  της 
γης]  οχη  της  20  μεμελανωται  ̂ *  (-νωνται  (^ηι£)  |  τα  πρόσωπα  ̂ Π1§'  | οικίας]  γης  καιομενου  Α  21  κεφαλήν]  +  αυτών  Α  \  νυκτεριδες  χελιδόνες] 

χελιδόνες  και  νυκτεριδες  Α  χελ.  5ΐΛ  Φ  (^?  22  εισι  φ*"0"  |  φοβείστε] 
φοβηθητε  Α(1Γ  23  οτε]  οτι(£  |  ησθάνοντο]  η  αισθανοντο  (|)νκ1  24  εστίν 
Ι°]  εισιν  ̂ Γ  |  εστίν  2°]  εστι  0*  25  εφ  Β*  (επ  ΒΆ^)  \  φέρονται]  αίρονται 
Α  |  ενδιγννμενοι  Α  \  τε]  δε  Α(^ 
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4ΐ 

26  26 δια  τό,  μη  ποτε  επί  την  γην  πεση,  δι    αυτών  άνίστασθαι-   μητε  Β 

εάν  τις  αυτό  ορθόν  στηση,  δι*  εαυτού  κινηθησεται,  μητε  εάν  κλιθη, 
27  ού  μη  όρθωθη,  αλλ'  ώσπερ  νεκροίς  τά  δώρα  αύτοίς  παρατίθεται.  27  τάς 

δε  θυσίας  αυτών  άποδόμενοι  οι  ιερείς  αυτών  καταχρώνται·  ωσαύτως 

δε  και  αί  γυναίκες  άπ'  αυτών  ταριχεύουσαι  οϋτε  πτωχώ  οϋτε  άδυνάτω 
28  μη  μεταδώσιν  28τών  θυσιών  αυτών  άποκαθημενη  και  λεχώς  άπτονται, 

γνόντες  ουν  από  τούτων  οτι  ουκ  είσίν  θεοί,  μη  φοβηθητε  αύτοΰς. 
29  29Τίόθεν  γάρ  κληθείησαν  θεοί;  οτι  γυναίκες  παρατιθεασιν  θεοις 
3ο  άργυροίς  και  χρυσοίς  κα\  ξυλίνοις·   3° κα\  εν  τοϊς  ο'ίκοις  αυτών  οι  ιερείς 

διφρεύουσιν,  έχοντες  τούς  χιτώνας  διερρωγότας  και  τάς  κεφαΧάς  και 

3ΐ  τούς  7Γωγωνας  εξυρημενους,  ων  αί  κεφάλα!  ακάλυπτοι  είσιν,  31  ώρύον- 
ται  δε  βοώντες  εναντίον  τών  θεών  αυτών  ώσπερ  τίνες  εν  περιδείπνω 

32  νεκρού.     32 από  του  ιματισμού  αυτών  άφελόμενοι  οι  ιερείς  ενδύσουσιν 
33  τάς  γυναίκας  αυτών  και  τά  παιδία'  33 οϋτε  εάν  κακόν  πάθωσιν  υπό 

τίνος  οϋτε  εάν  αγαθόν,  δυνησονται  άνταποδούναΐ'   οϋτε  καταστησαι 
34  βασιλέα  δύνανται  οϋτε  άφελεσθαι.  34 ωσαύτως  οϋτε  πΧοϋτον  οϋτε 

χαΧκόν  ού  μη  δυνωνται  διδόναι·   εάν  τις  αύτοίς  εύχην  εύξάμενος  μη 
35  αποδώ,  ού  μη  επιζητησωσιν  35 εκ  θανάτου  ανθρωπον  ού  μη  ρύσωνται, 
36  οϋτε  ηττονα  από  Ισχυρού  μη  εξέλωνταΐ'  36 ανθρωπον  τυφΧόν  εϊς 

ορασιν  ού  μη  περιστησωσιν,  εν  ανάγκη  ανθρωπον  οντα  ού  μη  £ξέ- 
37  Χωνταΐ'    37 χηραν  ού  μη   ελεησωσιν,   οϋτε  όρφανόν   ευ   ποιησουσιν . 
38  38τοίς  από  του  ορούς  Χίθοις  ώμοιωμενοι  είσίν  τά  ξύλινα  και  τά 

περίχρυσα    και   τά    περιάργυρα,   οι   δε   θεραπεύοντες  αύτά  καται- 
39  σχυνθησονται.  39 πώς  ούν  νομιστεον  η  κΧητεον  αύτούς  ύπάρχειν 

4ο  θεούς;  4°'Έτι  δε  και  αύτών  τών  ΧαΧδαίων  άτιμαζόντων  αύτά, 
οι  οταν  ιδωσιν  ενεόν  ού  δυνάμενον  λαλησαι,  π ροσενεγκάμενοι  τον 

4ΐ  ΒηΧον  άξιοϋσιν  φωνησαι,  ώς  δυνατού  οντος  αύτού  αίσθεσθαι,  41  και 

26  πεση]  +  μη  δυνασθαι       |  αυτών]  εαυτών  Α  |  μητε  ι°]  μη  ποτε  Α(^)*  ΑΟ. 
(μητε  ζ)3)  |  αυτο]  αυτόν  Α  |  μητε  2°]  μη  ποτε  Α  |  ου  μη]  ίηοερ  ορθω  Β*  (ου  μη 
Β1  <νίά>)  |  αλλ]  αλλα  Α  |  παρατίθεται]  παρατιθεασιν        (-σι  27  γυναί- 

κες] +  αυτών  Α  |  ουτε  ι°]  ονδεν  |  ουτε  ι°]  ουδε  ̂   |  μη  μεταδωσιν]  μεταδιδοα- 
σιν  (-σι  0*)  Α(1  28  λεχως  Β*  λοχωϊ  Β1)<νκ1'  λοχω  Α  λεχω  |  γνοντες]  γνωτε 
Γ)*  (γνοντ.  0Π1«)  |  βισι  ̂ 3  29  βί8  50Γ  γαρ  κληθείησαν  Β*  (ιιηοίδ  ΐηοΐ  ι° 
Β3Ϊ))  |  κληθείησαν]  κ\ηθησονται  Α  |  παρατιθεασι  Ο3-  30  οι  ιερείς  διφρεύου- 

σιν] οι  ιερ.  διαφθειρουσιν  Α  καθι'ζουσιν  οι  ιερ.  Ο  |  εξυρημενοι  Α  |  ακάλυπτοι] 
ακατακαλυπτοι  Γ)π1ί>'  31  ορυονται  Α  ωρνοντο  (^)  |  περιδειπνω  (παιδιπνω  δίο 
Α)]  περιδειπνου  Ο*  (-νω  (  )η)  32  ενδνσουσιν]  ενδυουσιν  Γ)*  (-σι  (^)3) 
33  δυνησονται]  ρΓ  ου  Ο  34  επι'ςητησουσιν  Ο  35  μη  2°]  ρν  ου  Α^ 
36  περιστησωσιν]  παραστησωσιν  Α  37  ποιησωσιν  Λ  Ο  38  βισι  <33 
39  νομισταιον  η  κληταιο]  Α  40  ου]  μη  Ο  |  Βη\ον]  Βτ?λ  Α  |  αξιουσι 
Α(^)  |  φωνησαι]  τοτε  λαλησαι  Α 
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ού  δύνανται  αυτοί  νοησαντες  καταλιπείν  αυτά,  α'ίσθησιν  γαρ  ουκ  εχου- 
σιν.    4~αΊ  δε  γυναίκες  περιθέμεναι  σχοινιά  εν  ταΐς  όδοϊς  ενκάθηνται,  42 
θυμιώσαι  τα  πίτνρα·   43δταν  δε  τι?  αυτών  εφελκυσθεισα  υπό  τίνος  43 

των  παραπορευομενων  κοιμηθη,  την  πλησίον  όνειδ'ιζει,  οτι  ουκ  ηξίω- 
ται   ωσπερ    και   αυτη    οϋτε   το   σχοινίον   αύτής   διερράγη.     44  πάντα  44 
τα  γενόμενα  αύτοϊς  εστίν  ψευδή.     πώς  ούν  νομιστεον  η  κλητεον  ώς 
θεούς  αυτούς  ύπάρχειν ;  ΑΒΎπ6  τεκτόνων  και  χρυσοχόων  κατα-  45 
σκευασμένα  εϊσίν  ούθεν  άλλο  μη  γενηται  η  6  βούλονται  οΐ  τεχνίται 

αυτά  γενέσθαι.     46 αυτοί  τε  οι  κατασκευάζοντες  αυτά  ού  μη  γενωνται  φ 
πολυχρόνιοι·  47  πώς  τε  δη  μέλλει  τά  υπ    αυτών  κατασκευασθέντα;  47 
κατελιπον  γάρ   ψευδή   και   όνειδος  τοΊς   επιγινομένοις.     48  όταν  γάρ  48 
επελθη   επ'  αυτά   πόλεμος   και   κακά,  βουλεύονται   προς  εαυτούς  οι 
Ιερείς   πού  συναποκρυβώσι  μετ*  αύτών.     49  πώς  ούν  ουκ  εστίν  αϊ-  49 
σθεσθαι  οτι  ουκ  εισϊν  θεοί,  οι  οϋτε  σώζουσιν  εαυτούς  εκ  πολέμου  ούτε 

εκ  κακών;   5°ύπάρχοντα  γάρ  ξύλινα  και  περίχρυσα  και  περιάργυρα  50 
γνωσθησεται  μετά  ταύτα  οτι  εστίν  ψευδή'  τοΙς  εθνεσι  πάσι  τοϊς  τε 
βασιλεύσι  φανερον  εσται  οτι  ούκ  εισί  θεο\  αλλά  εργα  χειρών  αν- 

θρώπων, και  ούδεν  θεού  έργον  εν  αύτοϊς  εστίν. 

5ιΤίνι  ούν  γνωστεον  εστίν  οτι  ούκ  εϊσΧν  θεοί;    52 βασιλέα  γάρ  5* 
χώρας   ού   μη   άναστησωσιν,   οϋτε  ύετον   άνθρώποις   ού   μη  δώσιν, 
53  κρίσιν  τε  ού   μη  διακρίνωσιν  εαυτών,  ούδε   μη  ρυσωνται  αδίκημα,  53 
αδύνατοι    οντες·    54  ώσπερ   γάρ    κορώναι    ανά    μέσον  του   ούρανού  54 
και  της  γης.      και  γάρ    όταν    εμπεστ)   εις   οίκίαν   θεών   ξύλινων  η 
περιχρύσων  η  περιαργύρων  πύρ,  οι  μεν  ιερείς  αύτών  φευζονται  και 
διασωθησονται,     αυτοί    δε    ώσπερ    δοκοί    μέσοι  κατακαυθησονται. 

41  νοησαντες]  ρΓ  τούτο  Α  |  κατβλειπειν  0_Ά  42  περιτιθεμεναι  Α  |  εγκα- 
θηνται  Βαΐ3Α(2  |  θυμιωσαι]  θυμιωντες  Α  43  εφελκυσθεισα  (εττεΧκ.  (^* 
εφελκ.  (£Ά)]  απελκυσθεις  Α  \  κοιμηθη]  +  μετ  αυτής  Α  |  πλησίον]  +  αυτής  Α  | 
οτι]  ο  8υρ  Ϊ3.5  ΑΆ  |  ουκ\  Β*  ου\κ  Β?  |  ουτε]  ουδε  Α^  44  γινόμενα  Α 
(γειν.)  <3  |  αυτοις]  ρΓ  παρ  Α  τρϊ  εν  \  ως]  ωστε  Α(^  |  αυτού  Α*  (-τους  Α3) 
45  κατασκευασμένα  Β* 15  Α  (κατεσκ.  Β3ΐ3(2)  |  είσιν]  εστίν  Α  \  ουθεν  (-δεν  ̂ )]  + 
γαρ  Α  |  μη]  ρΓ  ου  Α  \  γενηται]  γενωνται  Α(^  |  οπι  οι  τεχνίται  αυτα  γενέσθαι  Α 
47  τε  δη]  ουν  Α  γε       |  κατασκευασθέντα]  +  είναι  θεοι  Α(^)  |  κατελειπον  Α 
48  οπι  επελθη  Α  \  αυτα]  αυτούς  Α  \  συναττοκρυβωσιν  Α^*  (-σι  49  εισί 
^  [  0εοι]  +  αλλ  εργα  χειρών  ανων  |  οπι  οι  Α  |  εαυτούς]  αυτούς  Α^  |  πολέμων  Α 
50  οηι  γαρ  |  εστίν  ι°]  εισιν  Α  \  εθνεσιν  Α  |  οηα  τε  Α  |  φανερά  |  εσται] 
εστίν  Α  ]  εισιν  Α(^*  (-σι  0*)  |  θεου]  ουν  Α  51  γνωστεον]  γνωστόν  Α  ρν 
ου  |  εστίν]  ουκ  εσται  Α  \  εισιν]  εισι  Ο3-  52  αναστησουσιν  0.  |  δωσιν] 
δωσουσιν  0*  (-σι  ̂ &)  53  διακρίνωσιν]  κρινωσιν  |  εαυτών]  αντων 
Α(^  |  ουδε]  ουτε  !  αδίκημα]  άδικου μενον  Α  54  γαρ  ι°]  αι  Α<3Π1£  |  ανα 
μέσον]  ρΓ  αι  Α  |  εμπεση]  πεση      |  οπι  πυρ  Α 
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;?!  55βασιλεί  δε  και  πολεμίοις  ον  μη  άντιστώσιν.     56πώς  ονν  εκδεκτεον  Β 
ή    νομιστέον   οτι  είσιν  θεοί;  Οντε  απ  6   κλεπτών   οντε  αττο 

ληστών  ον  μη  διαθώσιν,  θεο\  ξύλινοι  και  περιάργνροι  και  περίχρνσοι· 
57  57  ώ  ν  οι  Ισχύοντες  περιελοννται  το  χρνσ'ιον  και  το  άργύριον,  και  τον 

ίματισμον  τον  περικείμενον  αντοίς  άπελεύσονται  έχοντες,  οϋτε  εαντοϊς 

58  ον  μη  βοηθησωσιν.  58 ώστε  κρείσσον  είναι  βασιλέα  επιδεικνύμενον 
την  εαυτόν  άνδρείαν  η  σκενος  εν  οικία  χρησιμον,  εφ  ω  κεχρησεταί  6 
κεκτημένος,  η  οι  ψενδείς  θεοί·  η  και  θύρα  εν  οικία  διασώζονσα  τα  εν 
αύτη  οντά  η  οι  ψενδείς  θεοί,  και  ξύλινος  στύλος  εν  βασιλείοις  η  οι 

59  ψενδείς  θεοί.  59  ήλιος  μεν  γαρ  και  σελήνη  και  άστρα  οντά  Χαμπρά 
6ο  και  άττοστεΧΧόμενα  επ\  χρείας  ενηκοά  είσιν.    60 ωσαύτως  και  αστραπή 

οταν  επιφανή  ενοπτός  εστίν  το  δ'  αντο  και  πνεύμα  εν  πάση  χώρα 
6ι  πνεΐ'    61  και   νεφελαις  οταν   επιταγή   νπο    τον   θεον  επιπορεύεσθαι 
62  ε'φ'  οΧην  την  οίκονμένην,  σνντελονσι  το  ταχθεν  62τό  τε  πνρ 

εξαποσταλεν  άνωθεν  εξανάλώσαι  ορη  και  δρνμονς  ποιεί  το  σννταχθεν. 
ταύτα  δε  οντε  ταίς  είδεαις  οντε  ταίς  δννάμεσιν  αύτών  άφωμοιωμενα 

63  εστίν.  636θεν  οντε  νομιστέον  οντε  κΧητεον  νπάρχειν  αντονς  θεούς, 
ον  δννατών  όντων  αντών  οντε  κρίσιν  κρίναι  οντε  εν  ποιείν  άνθρώποις. 

65  6*7ν°ντες  ονν  οτι  ουκ  είσιν  θεοί,  μη  φοβηθήτε  αντονς.  65  Οντε 
66  γάρ  βασιλενσιν  ον  μη  καταράσωνται  οντε  μη  ενλογησωσι.  66 σημεία 

τε  εν  εθνεσιν  εν  ονρανω  ον  μη  δείξωσι,  ονδε  ώς  6  ήλιος  λάμψον- 
67  σιν,  ουδε  φωτίσονσιν  ώς  σελήνη.     6?τά  θηρία  εστίν  κρείττω  αντών, 
68  α  δύνανται  εκφνγόντα  εις  σκεπην  αυτά  ώφελησαι.  68 κατ  ονδενα 

ονν   τρόπον   εστίν   ημίν   φανερον   οτι   είσιν   θεοί·  διό  μη  φοβηθήτε 

55  δε]  τε  Α  |  αντιστωσι  56  εκδεκτεον  η  νομιστέον]  η  νομισταιον  ΑΟ. 
η  δεκταιον  Α  νομιστέον  εκδεκτεον  ^*  (νομ.  η  εκδ.  (^)α)  |  εισι  <33  |  διαθωσιν] 
διασωσουσιν  Α  διασωθωσιν  ^*  (-σι  (^3)  |  οιη  και  περιαργυροι  ̂ *  (Ηαβ 
57  περιελουνται]  περιελομενοι       \  αττελευσονται]  ρΓ  και  Α  |  οντε]  οι  δε  Α 
58  κρεισσων  Α(,)  |  επιδειγνυμενον  Α  |  ανδριαν  Α  |  κεχρησεταί]  χρησεται  Α 
χρησηται  |  κεκτημένος]  κτησαμενος  Α  59  οιτ»  μεν  (,)*  (^)ιη2)  |  εισιν] 
εστί\  Αί^"^  60  εστι  Ο3-  \  οιη  και  ι°  Α<^  61  νεφελαις]  νεφέλη  Α  |  ε7τι- 
πορευεσθαι]  πορευεσθαι  |  συντελονσιν  Α  |  ταχθεν]  επιταχθεν  (2Με  62  τε] 
δε  Α(^)*  (τε  (^3)  |  εξαναλωσαι]  εξερημωσαι  ()  \  ορη]  +  και  βουνους  |  ουτε  ΐ°] 
ουδε  Α  |  ιδεαυ  ΑΟ3·  |  ουτε  2°]  ουδε  Α  Γ)  |  αυτών]  ενι  αυτών  Α  εν  ι  τούτων 
(^)  |  αφομοιωμένα  |  εστίν]  εισιν  63  κλητεον]  εκλεκταιον  Α  |  αυτούς 
υτταρχειν  Α  |  ποιειν]  ποιησαι  ̂   64  εισι  (2η  65  καταρασονται  Α  | 
ευλογησουσιν  Α(^)  66  εν  εθνεσιν  εν  ουρανω]  εν  ουνώ  και  εν  εθνβσιν 
Α  |  δειξωσιν  Β:ιϊί,Α(2  |  ουδε]  ουτε  Α(^  |  λαμψουσιν]  ου  μη  εκλαμψουσιν  Α 
ου  μη  λαμψωσιν  Γ)  |  ουδε]  ουτε  Α(^  +  μη  Α  |  φωτιουσιν  Α(,)  |  σελ^τ;]  ρΓτ;  Α^ 
67  εστι»/  κρειττω]  κρισσων  εστίν  Α  εστίν  κρεισσονα        |  αυτα]  εαυτα  () 
68  εισιν]  ρΓ  ουκ  (δαρ6Γ50Γ)  ̂ ;ι  |  φοβητε        (-βηθητε  ̂ 3) 
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69  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΙΕΡΕΜΙΟΥ 

Β  αυτούς.  69"Ω,σπερ  γάρ  εν  σικυηράτω  προβασκάνιον  ούδεν  φυ-  69 
λάσσον,  όντως  οι  θεοί  αυτών  είσϊν  ζνλινοι  κα\  περίχρυσοι  και  περι- 

άργυροι.  7°τον  αυτόν  τρόπον  και  τη  έμ  κηπω  ράμνω,  εφ'  ης  πάν  ηο 
ορνεον  επικάθηται,  ωσαύτως  δέ  και  νεκρώ  ερριμμενω  εν  σκότει 

άφωμοιωνται  ο'ι  θεο\  αυτών  ξύλινοι  κα\  περίχρυσοι  κα\  περιάργυροι. 
71  από  τε  της  πορφύρας  και  της  μαρμάρου  της  67τ'  αυτούς  σηπομένης  η\ 
γνωσθησεται  οτι  ουκ  εϊσίν  θεοί·  αυτά  τ€  εξ  ύστίρου  βρωθησονται, 
και  εσται  όνειδος  £ν  τη  χώρα.  72  κρείσσων  ουν  άνθρωπος  δίκαιος 
ουκ  εγων  είδωλα,  εσται  γαρ  μακράν  άπο  ονειδισμού. 

69  σικνηράτω  ̂ ]  συκηρατω  Β  συκηερατω  Α  |  φυλασσων  Α  70  την  εν 
κ.  ραμνω  (βίο)  Α  |  ης]  η  |  οιη  δε  Α  |  αφομοιωνται  (^*  (αφωμ.  0*)  |  θεοί] 
νεκροί  ζ)*  (θεοι  71  αυτούς]  αυτών  Α  αυτού  ̂   |  γνωσθησεται]  γνωσε- 
σθαι  Α<^)*  (-σθε  (^α)  |  εισι  ̂ α  |  αντα]  αντοι  |  βρωθησονται]  +  απ  αυτών 
Α  +  εξ  αντω\  (^)ιη£  |  εσται]  έσονται  Ο*  (εσται  (^)ηι£)  |  τη  χωρα]  οηι  τη  Α 
72  ουν]  εσται      |  γαρ]  +  αντος  Α  |  ονειδισμον]  ονεώισματων  (1*  (-σμου  0™%) 

διΛδΟΓ  επιστολή  Ιερεμίου  Β^  Ιερεμίας  προφήτης  Βαρουχ  θρήνοι  και 
επιστολή  Α 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

ι       ΚΑΙ  εγενετο  εν  τω  τριακοστώ  ετει  τετάρτω  μην\  πέμπτη  τού  Β 
μηνός  και  εγώ  ήμην  εν  μέσω  της  αιχμαλωσίας  επ\  του  ποταμού  του 

2  Χοβάρ,  κα\  ηνοίχθησαν  οι  ουρανοί,  και  είδον  οράσεις  θεού.  2  πέμπτη 
τον  μηνός,  τούτο  το  ετος  το  πέμπτον  της  αιχμαλωσίας  τού  βασιλέως 
Ιωακείμ,  και  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  Ιεζεκιήλ  υιόν  ΒουζεΙ  τον 

3  Ίερεα  εν  γη  Χαλδαι'ωι/  επί  τού   ποταμού  τού  Χοβάρ.    3 και  εγενετο 
4  επ'  εμε  χ*φ  Κυρίου,  4 και  ϊδον,  και  ιδού  πνεύμα  εζαϊρον  ηρχετο  από 
βορρά,  και  νεφέλη  μεγάλη  εν  αυτώ,  και  φέγγος  κύκλω  αυτού  και  πύρ 
εξαστράπτον,  και  εν  τω  μεσω  αυτού  ως  ορασις  ήλεκτρου  εν  μέσω 

5  τού  πυρός  και  φέγγος  εν  αυτώ.  5 και  εν  τώ  μεσω  ως  ομοίωμα 
τεσσάρων   ζωών    και    αύτη    ή    ορασις  αυτών    ομοίωμα  ανθρώπου 

6  επ'  αύτοϊς.    6  και  τέσσαρα  πρόσωπα  τω  ενί,  και  τέσσαρες  πτέρυγες 
7  τω  ενί'  7  και  τα  σκέλη  αυτών  ορθά,  και  πτερωτοί  οι  πόδες  αυτών,  και 
σπινθήρες  ως  έξαστράπτων  χαλκός·  και  ελαφραϊ  αί  πτέρυγες  αυτών, 

8  8 και  χε\ρ  ανθρώπου  ύποκάτωθεν  τών  πτερύγων  αυτών  επ\  τα  τεσ- 
9  σαρα  μερη  αυτών  και  τα  πρόσωπα  αυτών  τών  τεσσάρων  9  ουκ  επε- 
στρεφοντο  εν  τω  βαδίζειν  αυτά,  εκαστον  απέναντι  τού  προσώπου 

ίο  αυτών  επορευοντο.    10 και  όμοιωσις  τών  προσώπων  αυτών  πρόσωπον 

Ιηδατ  Ιεζεκιήλ  ~ΒΑ(±  +  προφήτης  ιε'  Α  II  τεταρτω]  ρΓ  εν  τω  Α(± 
Β3ΐ,Α(2  [  του  μηνός  δυρ  Γαδ  Β3** ν>ά  \  Χοβαρ]  αάηοί  βαρυσμος  0™8  \  ειδον] 
ιδον  Α(^  2  το  ετος  (ετου  Α*  -τος  Α3)]  οπι  το  0,  \  το  πέμπτον]  οπι 
το  Α  |  Ιωακείμ]  αθηοΐ  Ιαω  ετοιμασμος  0™%  |  Ιβ^εκι^λ]  ΣκΙηοΙ  κράτος  θϋ  \ 
ΒουξΊ  ̂   αάηοΐ:  πεφαυλισμενος  (2,η£  |  Χαλδαιων]  αοίηοί  ως  μαστοί  εΙ  ως  αγροί 

3  εγενετο]  +  εκει  Α  εΐ  (δαβ  *  )  (^κ  4  και  30]  δεη  ταδ  ι  Ηί 
ϊη  Α  |  φέγγος  ι°]  +  κυ  ̂   |  ορασις]  ομοίωμα  Α  6  τέσσερα      :  ϊίεπι  8  | 
τω  ενι  (ι°)]  +  α'θ'  αντοις  ̂ Π1ε  7  ορθα]  ρΓ  *  σκέλη  Οηιε  |  εξαστραπτων] 
ρΓ  ο  Α  8  πτερύγων  δυρ  Γ3.δ  Β3ί>  |  αυτών  3°]  +  καί  αί  πτέρυγες  αυτών  Α 
εΐ  (δίΛ  α'θ'  (^Π1?)  |  τεσσάρων]  +  εχομενα  (-ναι  Α1)  έτερα  της  ετέρας 
και  τα  πρόσωπα  αυτών  Α  (οπι  και . .  αυτών  Α*  νκ1  επι .  .  πρόσωπα  δΐιρ  Γαδ  ΑΗ?) 
<ΐί  («υο  %■  θ')  (,)  9  αυτα]  αυτα*  ̂ *  (-τα  Ρ3)  |  εκαστον]  ν  δΐιρ  Γαδ  Α;ι?  | 
απέναντι]  κατεναντι  Β* ίοη  (απ  δΐιρ  Γαδ  Β35)  Α(^         10  ομοιωσις]  τρτ  η  Α 

5ΕΡΤ.  III.  385 



I  II ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  άνθρωπου   και   πρόσωπον  Χέοντος   εκ   δεξιών  τοις  τέσσαρσιν,  και 
πρόσωπον  μόσχου    εξ  αριστερών  τοϊς  τέσσαρσιν,  κα\  πρόσωπον 

αετού  τοΊς  τέσσαρσιν,  11  και  αί  πτέρυγες  αυτών  εκτεταμέναι  άνωθεν  ιι 
τοις  τέσσαρσιν,  έκατέρω  δυο  συνεζευγμέναι  προς  άΧΧηλας,  καϊ  δυο 

επεκαλυπτον  επάνω  του   σώματος    αυτών.      12 και    εκάτερον    κατά  ΐ2 
πρόσωπον  αυτού  επορεύετο·  ου  άν  ην  το  πνεύμα  πορευόμενον  επο- 
ρεύοντο,  κα\  ουκ  επέστρεφον.    13  και  εν  μέσω  των  ζώων  ορασις  ως  13 
ανθράκων  πυρός  καιομένων,  ως  οψις  λαμπάδων  συστρεφομενων  ανά. 
μέσον  τών  ζωων  και  φέγγος  του  πυρός,  και  εκ  του  πυρός  έζεπορεύετο 

αστραπή.     15  κα\  'ίδον,  και  ιδού  τροχός  εις  επί  της  γης  εχόμενος  τών  15 
^ώω^  τοϊς  τεσσαρσιν.    16 και  τό  €ΐδο$·  τών  τροχών  ως  είδος  θαρσείς,  ι6 
και  ομοίωμα  εν  τοις  τεσσαρσιν   καϊ  τό  έργον  αυτών  ην  καθώς  άν 

εϊη  τροχός  εν  τροχώ'   17 επί  τα  τέσσερα  μέρη  αυτών  έπορεύοντο.  \η 
ουκ  επέστρεφαν  εν  τω  πορεύεσθαι  αυτά,  ι8ουδ'  οί  νώτοι  αυτών,  κμι  ι3 
ϋψος  ην  αυτοΐς·  και  'ίδον  αύτά,  και  οι  νώτοι  αυτών  πλήρεις  οφθαλμών 
κυκλόθεν  τοΊς  τεσσαρσιν.     19 και  εν  τώ   πορεύεσθαι  τά  ζώα,  έπο-  19 
ρευοντο  οι  τροχοί  εχόμενοι  αύτών   και  εν  τω  έξαίρειν  τά  ζώα  από 

της  γης,  έξηροντο  οι  τροχοί.    20  ου  άν  ην  η  νεφέΧη,  εκεί  τό  πνεύμα  του  2ο 
πορεύεσθαι·   έπορεύοντο  οι  τροχοί   και  έξηροντο   συν   αυτοϊς,  διότι 
πνεύμα  ζωης  εν  τοις  τροχοίς.    21  εν  τω  πορεύεσθαι  αυτά  έπορεύοντο,  2ΐ 
και  εν  τώ  έστάναι  αύτά  ϊστηκεισαν,  και  εν  τω  έξαίρειν  αύτά  από  της 

γης  έξηροντο  συν  αύτοΐς,  ότι  πνεύμα  ζωης  ην  εν  τοις  τροχοϊς.     22 και  22 
ομοίωμα  υπέρ  κεφαλής  αύτοϊς  τών  ζωων  ώσε\  στερέωμα,  ως  ορασις 

κρυστάΧΧου,  εκτεταμένον  έπϊ  τών  πτερύγων  αύτών  επάνωθεν  23 και  23 
ύποκάτω   του  στερεώματος  αί   πτέρυγες   αύτών   εκτεταμένοι,  πτε- 

Αζ)       10  ανθρωπου]  +  αυτοις  Α  |  τεσσαρσιν  ι°]  τεσσαροις  Α  |  τεσσαρσι  (2°,  3°) 
Α:  ϊίεηι  ιι  11  και  ι°]  ρΓ  (δΐιΐ)  '*)  και  τα  πρόσωπα  αυτών       |  οιη 
άνωθεν  Α*  (ταμε\ναι  άνωθεν  ίη  ιϊι§  61;  ευρ  Γ3.5  Α3)  |  εκατερω]  εκαστω  ̂  
12  εκάτερον]  εκαστον  |  ην]  η  Α(^  |  έπορεύοντο]  επορεύετο  Α  |  επεστρεφον] 
επεστρβψεν  Α  +  θ'  **·  εν  τω  πορεύεσθαι  αντα  13  οιη  ω?  ι°  Α  |  αστραπή] 
ρΓ  ω*  Α(^)  +  και  τα  ξωα  ετρεχον  και  ανεκαμπτον  ως  βιδοϊ  του  βεζεκ  Α  61  (δνιρ 
θ'  'Ή-')       (ρΓΟ  βεζεκ  1ε§  α'  απόρροιας  η  αστραπής  σ'  ακτινος  αστραπής  ̂ η1&) 
16  τροχών]  +  αθ'  και  αι  ποιήσεις  αυτών  |  ως  είδος  θαρσεις]  α  ως  οφθαλ- 

μός χρυσολιθου  σ'  ως  ορασις  υάκινθου  (^)ιη£  |  οηι  και  ομοίωμα  εν  τ.  τεσσαρσιν 
Α*  (παβ  Α3?η1£)  |  τεσσαρσιν]  +  θ'  *·  και  η  ορασις  πάντων      |  εν  2°]  επι  Α 
17  αυτων]  +  θ'  ·*  εν  τω  πορεύεσθαι  αυτούς  20  ου]  ρΓ  κ  Β35  |  ην  η] 
η  Β13  |  επο ρευοντο]  +  τα  ζωα  και  Α(^  |  οιη  και  Α  |  ζωης]  +  ην  Α  21  ειστη- 
κεισαν  Β3ΐ><33  |  απο  της  γης  δΐιρ  Γ&5  Α3  |  οηι  γης  ̂ *  (1ΐ3.ΐ>  (2Π1£)  |  εξη- 
ροντο]  +  ά'θ'  *·  οι  τροχοί  |  οηι  ην  Β3*^5  |  εν  τοις  τροχοις  ην  Α  22  ϊιη- 
ρΐΌΟ  αυτοις  Β3*3  |  ΐιηρΓΟϋ  ωσει  Β3*3  |  κρυστάλλου]  +  φοβερού  23  υπο· 
κάτωθεν  Β^"1^ 
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π  7 

ρυσσόμεναι  ετέρα  τη  ετέρα,  εκάστω  δύο  επικαλύπτουσα),  τα  σώματα  Β 

24  αυτών.  24 και  ηκουον  την  φωνην  των  πτερύγων  αυτών  εν  τω 
πορεύεσθαι  αυτά  ως    φωνην    ύδατος   πολλού·    καί   εν  τω  εσταναι 

25  αυτά  κατεπαυον  αί  πτέρυγες  αυτών.    25  κ  αϊ  ιδού  φωνή  υπεράνωθεν 
26  του  στερεώματος  του  οντος  υπέρ  κεφαλής  αυτών  26 ως  ορασις  λίθου 

σαπφείρου,  ομοίωμα  θρόνου  έπ'  αυτού,  και  επ\  του  ομοιώματος  του 
27  θρόνου  ομοίωμα  ως  είδος  ανθρώπου  άνωθεν.  27 και  ιδοι>  ώς  οψιν 

ήλεκτρου  από  οράσεως  όσφύος  και  επάνω,  και  από  οράσεως  όσφύος 
και  εως  κάτω  ϊδον  ώς  ορασιν  πυρός,  και  τό  φέγγος  αυτού  κύκλω. 

28  28  ώς  ορασις  τόξου,  οταν  ή  εν  τή  νεφέλη  εν  ήμέραις  ύετού,  ούτως  η 
στάσις  του  φέγγους  κυκλόθεν. 

II  ι  1  Αυτη  η  ορασις  ομοιώματος  δόξης  Κυρίου"  και  'ίδον,  και  πίπτω 
έπ\  πρόσωπον  μου,  και  ηκουσα  φωνην  λαλοΰντος,  (^και  είπεν  προς 

με  Ύ'ιέ  ανθρώπου,  στήθι  έπι  τούς  πόδας  σου,  και  λαλήσω  προς  σε· 
2  2 και  ήλθεν  επ'  εμέ  πνεύμα,  και  άνέλαβέν  με  και  έξήρέν  με  και 
εστησέν  με  επ\  τούς  πόδας  μου,  και  ηκουον  αυτού  λαλούντος  προς  με, 

3  3 και  είπεν  προς  με  Υιέ  ανθρώπου,  εξαποστέλλω  εγώ  σε  προς  τον 
οίκον  τού  Ισραήλ,  τούς  παραπικραίνοντάς  με,  οϊτινες  παρεπίκρανάν 

4  με  αύτο\  και  οι  πατέρες  αυτών  εως  της  σήμερον  ημέρας,  4  και  έρεΐς 
5  προς  αυτούς  Τάδε  λέγει  Κύριος,  5 εάν  αρα  άκούσωσιν  ή  πτοηθώσιν, 

διότι  οίκος  παραπικρα'ινων  εστίν,  και  γνώσονται  οτι  προφήτης  εί  σύ 
6  εν  μέσω  αυτών.  6  και  σύ,  υιέ  ανθρώπου,  μή  φοβηθής  αυτούς,  μηδέ 
εκστης  από  προσώπου  αυτών  διότι  παροιστρήσουσι  και  έπισυστη- 
σονται  επ\  σε  κύκλω,  και  εν  μέσω  σκορπιών  σύ  κατοικείς·  τούς 
λόγους  αύτών   μή  φοβηθής,  και  από  προσώπου  αυτών  μή  έκστής, 

7  διότι  οικο$·  παραπικρα'ινων  εστίν.    7 και  λαλήσεις  τούς  λόγους  μου 
23  έτερα  Ηδ]  εκατερα  ΒΆ  |  δυο]  +  συνεζευγμεναι  Α  |  τα  σώματα  αυτών]  τω  Αζ> 

σώματι  τα  πρόσωπα  αυτών  Α         24  ηκουον]  ηκουσα  ζ)  |  πολλοί/]  +  ως  φωνην 
ικανού  εν  τω  πορεύεσθαι  αυτα  φωνη  του  λογού  ως  φωνη  παρεμβολής  Α  εΐ  (κιιΐ)  θ' 
·*· )  25  υπεράνωθεν]  υπεράνω  Α  |  αυτών]  +  εν  τω  εσταναι  αυτα  ανιεντο 
(-οντο  (^))  αι  πτέρυγες  αυτών  και  υπεράνω  του  στερεώματος  του  υπερ  κεφαΧης 
αυτών  Α  ει  (δΐιρ  θ'  "*·)  26  ομοίωμα  ι°]  ρΓ  και      |  αυτού]  αυτω  Α 
27  ιδον  ι°]  ειδον  Β3ΐ)Α  |  ηλεκτρου]  +  ως  ορασις  πυρός  εσωθεν  αυτού  κύκλω 
(αυτ.  κύκλω  8ΐΐρ  ταδ  Α:ι)  Α  εί  (δαί)  α'θ'  ·%·)  27 — II  2  απο  οράσεως  (ι°) 
...εξηρεν  με  και  δΐιρ  ΐ'αδ  Α3  27  ιδον  2°]  ειδον  ΑΆ  \  οπ\  ως  ι°  (^*  (ΙιςιΙ)  δΐιΐ) 
α'θ'  "*·  (^)Π1δ)  28  ημεραις]  ήμερα  0>  II  1  ομοιώματος]  ομοίωμα  της 
Α3·  |  €ΐδοι>  ΑΕ  2  εξηρεν]  εξηγειρεν   ΑΛ  \  τους  πόδας]  οιη  τους  (^) 
3  εξαποστελω  Α  \  αυτών]  +  ηθετησαν  εν  εμοι  Α  εί  (δϋβ  θ'  £  )  (,)  4  και 
ερεις]  ρΓ  και  υιοι  σκληροπροσωποι  και  στερεοκαρδιοι  εγω  αποστέλλω  σε  προς 
αυτούς  Α        (δα!)  α'θ'  ·*  )  <3  |  Κύριος]  ρΓ  κ~ς  Α^  6  παροιστρησουσιν 
Α0>  |  εκστης  2°]  α'  πτηξης  (,)'"*·'  ]  παραπικραινων]  α'  αΧΧασσων  σ'  προσεριστης 
ς)"'ε  |  εστι  0* 
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Β  προς  αύτους,  εάν   άρα  άκονσωσιν   ή   πτοηθώσιν,   οτι  οίκος  παρα- 
πικραίνων εστίν.    8  και  σύ,  υιε  άνθρωπου,  Άκουε  τον  λαλοϋντος  προς  8 

σε,  μη  γίνου  παραπικραίνων  καθώς  ό  οίκος  ό  παραπικραίνων  χάνε 

το  στόμα  σου  κα\  φάγε  δ  εγώ  δίδω/χι  σοι.    9  και  'ίδον,  και  ιδού  χειρ  9 
εκτεταμένη  προς  με,  και  εν  αυτί/  κεφαΧις  βιβλίου-   10 και  άνείλησεν  ίο 
αυτήν  ενώπιον  εμού,  και  εν  αυτή  γεγραμμενα  ην  τα  έμπροσθεν  και 

Τα  οπίσω,  και  εγεγραπτο  θρήνος  και  μέλος   και  ούαί.    1  και  βιπει/  ι  II 
7τρό$·  με  Υιε  άνθρωπου,  κατάφαγε  την  κεφαλίδα  ταύτην,  και  πορεύ- 
θητι  και  λάλησον  τοϊς  υίόΐς  Ισραήλ.    2  και  διήνοιξεν  το  στόμα  μου,  2 
και  ε^τώμισεν  με  την  κεφαλίδα.    3 και  είπεν  προς  με  Ύίε  άνθρωπου,  3 
το  στόμα  σου  φάγεται,  και  ή  κοιλία  σου  πλησθήσεται  της  κεφαλίδος 
ταύτης  της  δεδομένης  εις  σε.     και  εφαγον  αυτήν,  και  εγένετο  εν  τω 
στόματί  μου  ώς  μελι  γλυκάζον. 

4 Και  είπεν  προς  με  Υίε  άνθρωπου,  βάδιζε  και  ε'ίσελθε  προς  τον  4 
οίκον  του  Ισραήλ  και  λάλησον  τους  λόγους  μου  προς  αυτούς,  5 διότι  5 
ου  προς  λαόν  βαθύγλωσσον  συ  εζαποστελλη,  προς  τον  οίκον  του 

Ισραήλ,  6ούδε   προς  λαούς  πολλούς  άλλοφώνους  ή  άλλογλώσσους  6 
ούδε  στιβαρούς  τη  γλώσση  οντάς,  ων  ουκ  άκούση  τούς  λόγους·  και  εί 
προς  τοιούτους  εξαπεστεΐλά  σε,  ούτοι  αν  είσήκουσάν  σου.     7 6  δε  η 
οίκος  του  Ισραήλ  ού  μή  θελήσουσιν  είσακοΰσαί  σου,  διότι  ού  βού- 
Χονται  είσακοΰσαί  μου·  οτι  πάς  ό  οίκος  Ισραήλ  φιλόνεικοί  είσιν  και 
σκληροκάρδιοι.     8 και  ιδού  δεδωκα  το  πρόσωπον  σου  δυνατόν  κατε-  8 
ναντι  των  προσώπων  αυτών,  και  το  νεϊκός  σου  κατισχύσω  κατεναντι 
του  νείκους  αυτών,  9 και  εσται  δια.  παντός  κραταιότερον  πέτρας,    μή  9 

φοβηθης  α7τ'  αύτών  μηδε  πτοηθής  άπό  προσώπου  αυτών,  διότι  οίκος 
παραπικραίνων  εστίν.    Ι0και  είπεν  προς  με  Υιε  άνθρώπου,  πάντας  τούς  ίο 
λόγους  ους  λελάληκα  μετά  σου  λάβε  εις  τήν  καρδίαν  σου  και  τοις  ώσίν 

σου  άκουε,  11  και  βάδιζε,  ε'ίσελθε  εις  τήν  αίχμαλωσίαν  προς  τούς  υιούς  ιι 

Α 7  οτι]  δωτι  Β3ΐ)Α  8  μη]  ρ  γ  και      |  παραπικραίνων  ι°  {νων  δΐιρ  Γαδ 
Α3)]  +  και  συ  (δυρ  Γ&δ)  Α3  |  ο  παραπικρ.]  ο  δΐιρ  Γαδ  Α3  |  ο  εγω]  α  εγω  Β*νιά 
(ο  δαρ  Γ&δ  Β3*3)  Α  9  κεφαλή]  σ'  ελητδ\  τεύχος  (£Ώε  10  αντη] 
α  δυρ  Γ3.δ  Α3  |  έμπροσθεν]  όπισθεν  Α  |  οπίσω]  έμπροσθεν  Α  όπισθεν  | 
εγεγραπτο]  +  €15  αυτήν  Α^  III  1  ειπε  (^3  :  ϊΐεηι  4  I  άνθρωπου]  +  οι 
γ'  *  ο  εαν  ευρης  φαγε  (^"^  2  κεφαλίδα]  +  ταυτην  ̂ η1§'  4  οηι 
και  ι°  Α(^  5  βαθύγλωσσον]  βαθυχειλον  (βαθ  δυρ  Γαδ  Α3)  και  βαρυ- 
γλωσσον  Α(£  \  εξαποστειλη  Β3'νιά'  |  του  Ισραήλ]  οηι  του  6  λο- 
γου$]  + αυτών  Α  7  εισακουσαι  2°]  εισακούει]  Α  |  Ισραήλ  2°]  ρν  του 
Α^  |  φιλονεικοι]  α'  ισχυροί  μετωπω  σ'  αναιδείς  μετωπω  ̂ η1&  8  προσώπων] 
πρόσωπον  Α*  (-πων  Α?νί<3)  9  πετρα$]  +  δεδωκα  το  νεικος  σου  Α  +  (δυο 
θ'  '*")  δεδωκα  το  μετωπον  σου  <3  |  φο\φηθηϊ  Β*  (φοβ.  Β3?Μ)  ί  πτοηθης]  σ' 
νπενδωί  ̂ Π1ε         10  ελαληκα  Α  11  εισελθε]  δος  Γ3,3  ι  δαίΐεηι  Ιίί  ίη  Α 
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τού  λαού  σον  και  λαλήσεις  προς  αυτούς,  και  ε'ρεΐς  προς  αυτούς  Ύάδε  Β 
ΐ2  λέγει  Κύριος,  εάν  άρα  άκούσωσιν ,  εάν  αρα  ένδώσιν.  12Κα\  άνέλα- 

βέν  με  πνεύμα,  και  ηκονσα  κατόπισθέν  μου,  και  ηκονσα  φωνην  σεισμού 

13  μεγάλου  Ευλογημένη  η  δόξα  Κυρίου  έκ  του  τόπου  αυτού.     13 και  'ίδον 
φωνην  πτερύγων  των  ζωων  πτερυσσομενων  έτερα  προς  την  έτέραν, 

ΐ4  και  φωνή  των  τροχών  εχομενη  αυτών,  και  φωνή  του  σεισμού.     14 και 
το  πνεύμα  εξήρέν  με  και  άνέλαβέν  με,  και  έπορενθην  εν  ορμή  του 

ΐ5  πνεύματος  μου,   και  χ*φ   Κυρίου   εγενετο  επ    έμέ   κραταιά.  Ι5και 
εισηλθον  εις  τήν  αίχμαλωσίαν  μετέωρος,  και   περιήλθον  τους  κατοι- 
κούντας  επ\  τού  ποταμού  τού  Χοβάρ  τους  οντάς  εκεί·  και  ε  κάθισα 

ι6  εκεί  επτά  ημέρας  αναστρεφόμενος  εν  μέσω  αυτών.  ι6και  εγενετο 
17  μ(τά  τάς  επτά  ημέρας  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  17 Υιέ  άνθρωπου, 

σκοπον  δέδωκά  σε  τω  ο'ίκω  Ισραήλ,  και  άκούση  εκ  στόματος  μου 
ι8  λόγοι/,  και  διαπειλήση  αύτοΐς  7ταρ'  εμού.    ιΗεν  τω  λέγειν  με  τω  άνόμω 

θανάτω  θανατωθήση·  και  ου  διεστειλω  αυτώ  ουδέ  ελάλησας  τού  δια- 
στειλασθαι  τώ   άνόμω  άποστρέψαι  άπο  τών  όδών  αυτού  τού  ζήσαι 
αυτόν,  ό  άνομος  εκείνος  τη  αδικία  αυτού  άποθανεΐται,   και  το  αίμα 

19  αυτού  εκ  χειρός  σου  εκζητήσω.  Ι9και  συ  εάν  διαστειλη  τώ  άνόμω, 
και  μή  άποστρέψη  άπο  της  άνομίας  αυτού  και  της  οδού,  6  Άνομος 
εκείνος  εν  τη  άδικία  αυτού  άποθανεΐται,  και  συ  τήν  ψυχήν  σον  ρύση. 

2ο  20  και  εν  τω  άποστρέφειν  δίκαιον  άπο  τών  δικαιοσννών  αυτού  και 
ποιήση  παράπτωμα,  και  δώσω  τήν  βάσανον  εϊς  πρόσωπον  αυτού, 
αντός  άποθανεΐται,  οτι  ου  διεστειλω  αυτώ,  και  εν  ταΐς  άμαρτίαις  αυτού 
άποθανεΐται,  διότι  ου  μή  μνησθώσιν  αί  δικαιοσύναι  αυτού·  και  το  αίμα 

2ΐ  αυτού  εκ  της  χειρός  σου  εκζητήσω.  21  σν  δβ  εάν  διαστείλη  τώ  δικαίω 
τού  μή  άμαρτεΐν,  και  αυτός  μή  άμάρτη,  ό  δίκαιος  ζωή  ζήσεται,  οτι 
διεστειλω  αυτώ·  και  συ  τήν  σεαυτού  ψυχήν  ρύση. 

22        22 Και  εγενετο  επ'  έμέ  χειρ  Κυρίου,  και  είπεν  προς  με  Άνάστηθι 
11  ΐ)ίδ  50Γ  και  ερεις  προς  αυτούς        (ΐΐϊΐρΓοβ  2°  0*)  [  Κύριος]  ρ  γ  κς  Α(^)  Α  Ο 

12  οηι  και  ηκουσα  2°  Βα5Α(2  |  μεγάλου]  +  λεγόντων  Α        13  και  ώοι>  (ειδ.  Α) 
φωνην]  σ'  κ  συγκρουσϊ\  (^ηι£  |  σεισμού]  +  (δΐι1>  αθ'  ·*·)  μεγάλου  14  το πνεύμα]  +  κυ  Α  I  επορευθην]  +  μετέωρος  Α(^)  15  κατοικούνται]  ονν  δΐιρ 
Γθ.δ  Β3Ϊ5  16 — 17  μετά  τας.,.παρ  εμου  δΐιρ  ταδ  Α*  16  ημέρας]  +  (*ιι!:> 
α'θ'σ'  ·*)  και  εγενετο  (,)  17  διαπειληση]  απειληση       σ'  προφυλάξεις 
0™%  18  αηΐο  Οανατωθηση  Γ&δ  4  νβΐ  5  Ηΐί  Β?νίά  |  ατοστρει^αι]  ρΓ  του 
^  |  του  'ζησαι  αυτόν]  του  ξητησαι  αυτόν  Α  α'  τον  σωσαι  αντδ\  0,τι·?  |  αδικεια 
Β*  (-κια  Β'')  19  οδου]  ρΓ  απο  (^  + αυτού  ΒΆΪ>Α(±  |  ρυση]  ερνσω  Α 
20  των  δικαιοσυνών]  της  δικαιοσύνης  Α  |  βασανον]  οι  λοιποί  σκανδαλον 
Ο^Ζ  |  οτι  ου  διεστειλω  αιτώ]  σ'  επειδή  μη  προεφυλαξας  αυτόν  (^"^  |  αι>το<> 
4°]  +  ας  εποιησεν  Λ  Π  21  αμαρτειν]  αμαρτανειν  Α  |  δεστειλω  (,)*  (διεστ. 
^α)  |  σεαυτου  ψνχην]  ψ.  σου  Α 
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Β  και  εξεΧθε  εις  το   πεδίον,   και  εκεί  ΧαΧηθήσεται   προς  σε.     23  και  23 
άνίστην  και  εξήΧθον  εις  το  πεδίον,  και  ιδού  ε'κει  δόξα  Κυρίου  ειστήκει 
καθώς  ή  όρασις  και  καθώς  ή  δόξα      ί'δοι/  €7τι  τοί)  ποταμού  του  Χοβάρ, 
και  πίπτω  επ\  πρόσωπον  μου.    24 και  ̂ λέ^ει/  €7τ'  εμε   πνεΰμα  και  24 
εστησεν   με  επ\   πόδας  μου,  και  εΧάΧησεν  προς  με   και  ε'ιπεν  μοι 
Έ'ίσεΧθε  και  εγκλείσθητι  εν  μεσω  του  οίκου  σου.    23 και  συ,  υϊε  άν-  25 
θρωπου,  ιδού  δέδονται  επί  σε  δεσμοί,  και  δήσουσίν  σε  εν  αύτοίς,  και 

ού       εξεΧθ^ς  εκ  μέσου  αυτών.    26  και  ττ)ζ>  γΧώσσάν  σου  συνδήσω,  26 
και  άποκωφωθήστ),  και  ούκ   εστ/  αύτοΐί  ει?  Άνδρα  εΧεγχοντα,  διότι 

οΐκοί  παραπικραίνων  εστίν.    27 και  ε'ν  τω  λαλείς  με  προς  σε  ανοίξω  τη 
το  στόμα  σου  και  έρεΐς  προς  αυτούς  Τάδε  Χεγει  Κύριος  Ό  άκούων 
άκουετω,    και    ό    άπειθών    άπειθείτω,    διότι    οίκος  παραπικραίνων 

εστίν  ΙΚαι  συ,  υίε  ανθρώπου,  Χάβε  σεαυτώ   πΧίνθον   και  ι 
θήσεις  αυτήν  προ  προσώπου  σου,  και  διαγράψεις  επ*  αυτήν  πόΧιν 
την  Ιερουσαλήμ,  2και  δώσεις  επ'  αυτήν  περιοχήν,  και  οικοδομήσεις  2 
επ""  αυτήν  προμαχώνας,  και  περιβαΧεΐς  επ*  αυτήν  χάρακα,  και  δώσεις 
επ'  αυτήν  παρεμβοΧάς,  και  τάζεις  τάς  βεΧοστάσεις  κύκλω.  3 και  3 
σύ  Χάβε  σεαυτώ  τήγανον  σιδηρούν  και  θήσεις  αυτό  τοίχοι/  σιδηρούν 
ανά  μέσον  σου  και  ανά  μέσον  της  πόΧεως,  και  ετοιμάσεις  το  πρόσ- 

ωπον σου  ε'π'  αυτήν,  και  εσται  εν  συνκΧεισμω,  και  συγκΧείσεις 
αυτήν    σημειόν    εστίν    τούτο    τοις    υιοϊς    ΊσραήΧ.  4 Και  σύ  4 
κοιμηθήση  επ\  το  πΧευρόν  σου  το  άριστερόν,  και  θήσεις  τάς  αδικια$· 

του  οίκου  ΊσραήΧ  επ'  αυτού  κατά  αριθμόν  των  ημερών  πεντήκοντα 
και  εκατόν  ας  κοιμηθήστ}  επ'  αυτού,  και  Χήμψη  τάς  αδικίας  αυτών. 
5  και  εγώ  δέδωκά  σοι  τάς  δύο  αδικίας  αυτών  εϊς  αριθμόν  ημερών,  5 
ενενήκοντα  και  εκατόν  ήμερας,  και  Χημψτ]  τάς  αδικίας  του  οΐκου 

ΊσραήΧ.  6 και  συντεΧεσεις  ταύτα,  και  κοιμηθήστ]  επί  τό  πΧευρόν  σου  6 
το  δεξιόν,  και  Χήμψτ]  τάς  αδικίας  του  οΐκου  Ιούδα  τεσσεράκοντα 
ήμερας·  ήμεραν  εϊς  ενιαυτόν  τεθεικά  σοι.     7  και  ει$·  τον  συγκΧεισμόν  7 

Α<3       23  εκει  δοξα  κΰ  ιστηκει  5υρ  Γ3.5  Α3  \  ιστηκει  Α(£*  24  εστησεν] 
ανεστησε    Β3*5  25  δησονσι  Ο3-  |  και  3°]  +  συ  Α  |  εκ  μέσου]  εξ  Α 
26  συνδησω]  +  (δίΛ  0'  ·*·)  τγ/οοϊ  το*>  Χαρυγγα  σου  ̂   |  αποκωφωθηση]  σ'  αλλοϊ 
εση  (Ι11^  27  Κυρίου]  ρΓ  κΐ  Αί^ε  ψ  αδωναι  ̂ *  |  απιθετω  Α  IV  2  προ- 
χω^αϊ  Β*  (προμαχ.  Β313)  3  συγκλεισμω  Β3Ϊ)Α(^)  |  συγκλίσεις  Α  σύγκλεισης 
ς)πΐ£νΐ(ΐ  4  ττε^τ-^κοί/τα]  ρΓ  ερ  (|)  |  πεντήκοντα  και  εκατόν]  αάηοί  ου  κειτ, 
παρ  Έβρ[αιοις]  ̂ IΤ1?  |  εκατον]  + ημέρας  Α  |  λτ/ι/'τ;  Β?(23:  ίΐ€Πΐ  5  5  δβδωκα] 
έδωκα  |  ενενήκοντα  και  εκατόν]  οι  λοΐ7τοι  τριακοσιας  κ  ενενηκ.  (^"^  |  αδι- 
κειας  2°  Β*  (-κιας  Β^:  ΐΐεπι  6)  |  οπί  οίκου  ̂   6  ταύτα]  αυτα  πάντα  Α  \ 
δεξιον]  +  (δηΐ)  α'θ'  ·*  )  δεύτερον  0.  \  λήψη  0*  7  τον  συγκλεισμον]  συν- κλισμον  Α 
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^Ιερουσαλήμ  ετοιμάσεις  το  πρόσωπον  σον,  και  τον  βραχίονα  σου  Β 
8  στερεώσεις,  και  προφητεύσεις  επ'  αυτήν.  8  και  εγώ  Ιδού  δεδωκα  επ\ 
σε  δεσμούς,  κα\  μή  στραφΐ/ς  άπο  του  πλευρού  σού  επ\  το  πλευρόν 

9  σον  εως  ού  συντελεσθώσιν  ήμεραι  του  συγκλεισμού  σου.  9  και  σύ 
λάβε  σεαυτω  πυρούς  και  κριθάς  και  κναμον  και  φακόν  και  κεγχρον 
και  όλύραν,  και  εμβαλεΐς  αύτά  εις  αγγος  εν  όστράκινον,  και  ποιήσεις 

αυτά  σαυτώ  εϊς  άρτους,  και  κατ'  αριθμόν  των  ήμερων  άς  σύ 
καθεύδεις  επι  του    πλευρού    σου,   ενενήκοντα    και    εκατόν  ήμερας, 

ίο  φάγεσαι  αύτά.  10 και  το  βρωμά  σου  φάγεσαι  εν  σταθμω,  είκοσι 
ιι  σ'ικλους  τήν  ήμεραν    άπο  καιρού  εως  καιρού  φάγεσαι  αύτά.  "και 

ύδωρ  εν  μετρώ  π'ιεσαι,  το  έκτον  τού  είν  άπο  καιρού  εως  καιρού 
ΐ2  π'ιεσαι.  Ι2και  ενκρυφ'ιαν  κρ'ιθινον  φάγεσαι  αύτά,  εν  βολβίτοις 
ΐ3  κόπρου   άνθρωπίνης  εγκρύψεις  αύτά   κατ    οφθαλμούς  αυτών,  13 και 

ερεϊς  Τάδε  λέγει  Κύριος  ό  θεος  Ισραήλ  Ούτως  φάγονται  οι  νιοι  τού 

ΐ4  Ισραήλ  ακάθαρτα  εν  τοις  εθνεσιν.     Ι4καί  είπα  Μηδαμώς,  Κύριε  θεε 
τού  Ίσραήλ'   ει  ή  ψνχή  μον  ον  μεμίανται  εν  άκαθαρσία,  και  θηριά- 
λωτον  και  θνησιμαϊον  ον  βεβρωκα  άπο  γενέσεως  μον  εως  τού  νύν, 

ΐ5  ούδε  εισελήλνθεν  εις  το  στόμα  μον  πάν  κρέας  εωλον.     15  και  είπεν 
προς  με  Ιδού  δε'δωκά  σοι  βόλβιτα  βοών  άντϊ  των  βολβ'ιτων  των 

ι6  άνθρωπ'ινων,  και  ποιήσεις  τούς  αρτονς  σον  επ'  αύτών.     16 και  εΐπεν 
προς  με  Υιε  άνθρώπον,   ιδού  εγώ    σνντρ'ιβω    στήριγμα  άρτον  εν 
Ίερονσαλήμ,  και  φάγονται  αρτον  εν  σταθμώ  και  εν  ενδεία,  και  νδωρ 

ΐ7  εν  μετρώ  και  εν  άφανισμω  π'ιονται,  17  οπως  ενδεείς  γενωνται  αρτον 
και  ύδατος·  και  άφανισθήσεται  άνθρωπος  καϊ  άδελφός  αντού,  και 

V   ι  τακήσονται  εν  τοις  άδικ'ιαις  αύτών.  ΣΚαι  σν,  νιε  άνθρώπον, 
λάβε  σεαντω  ρομφαίαν   όξεϊαν   νπερ  ξνρον   κονρεως,  κτήση  αυτήν 
σεαντω,   και    επάγεις    αυτήν  επΧ   τήν    κεφαλήν   σου    και    επί  τον 

7  στερεώσεις]  +  επ  αυτψ  Βα1>       8  εγω  ιδου]  ΐΓηρΓοΒ  ιδον  Β3ΐ>  ιδου  εγω  Α  |  Α<2 
μη]  ρΓ  ον  Α  |   οηι  σου  2°  Α*νίά  (Η&β  Α?)  |  ημεραι]  ρΐ  αι  Α  \  σννκλεισμον 
Α  9  σαυτω  (σ'αυτ.  Β)]  σεαυτω  Α0*53-]ί  |  κατ]  κατα  Α(^)  10  φάγε- 

σαι ι°]  ρΓ  ο  Α(^  |  σταθμιω  Α  |  ημεραν]  +  φαγβσαι  Α  |  εως]  ρΓ  και  Α  11  ειν] 
ιν  Α(^  12  εγκρνφιαν  Βα5Α(,)  |  εγκρνφεις]  κατακρνψεις  Α  13  Ισραήλ 
ι0]  ρΓ  τον  Α(<)  |  οντω  0*  \  τον  Ισραήλ]  οπι  τον  Α(<)  +  (δΐιΐ3  οι  γ'  ·*)  τον  αρτον 
αντων      |  ακαθαρτον      |  εθνεσιν]  +  ον  διασκορττιω  αντονς  εκει  14  εΐ7τα] 
ειπον  ̂   |  Κύριε]  ρΓ  κε  Α  |  0εε]  ο  05  (^ιη£  |  θνησιμαϊον  και  θηριαλωτον  Α^  | 
γενέσεως]  ρΓ  τ?7$  Α  |  κρεα  ̂ *  (δΐΐρβΓδΟΓ  5  |  εωλον]  βεβηλον  Β*Γογ1Αε?(2 
15  ειπεν]  +  κς_Α  \  βολβιτα  (λ/3  5ΐιρ  ταδ  Α3-  ρπαδ  /3λ)]  ρΓ  α'0'  *·  τα  Γ)11^  | 
βοων]  ρΓ  Φ  τω|  Γ,)"1^  |  ποι^σευ]  οιήσεις  Α*  (δαρεΓδΟΓ  7Γ  Α1)  16  ειτεζ/] 
+  κ~ς  Α  \  οπ\  εν  3°  Α*  (Ιιαύ  Α3)  17  τακήσονται]  εντακ.  Β3ΐ)(2  |  αδι- 
κειαυ  Β*  (-κιαυ  Β15)  V  1  κτήση]  κτησαι  Α 
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πώγωνά  σον.    και  λήμψη  ζνγον  σταθμίων  και  διαστήσεις  αντούς' 
2τό  τέταρτον  εν  πνρϊ  άνακαύσεις  έν  μέση  τη  πόλει  κατά  την  πλή-  2 
ρωσιν  των  ήμερων  του  σνγκλεισμού,  και  λήμψη  το  τέταρτον  καϊ 
κατακαύσεις  αύτδ  εν  μέσω  αντής,  και  το  τέταρτον   κατακάψεις  εν 
ρομφαία  κύκλω  αυτής,  κα\  το  τέταρτον  διασκορπίσεις  τω  πνεύματι, 
και  μάχαιραν  εκκενώσω  οπίσω  αυτών.    3  και  λήμψη  εκείθεν  ολίγους  3 
εν   αριθμώ   και  σνμπεριλήμψει  αυτούς  τη    αναβολή    σου.    4 και  εκ  4 
τούτων  λήμψη  ετι  και  ρίψεις  αυτούς  είς  μέσον  του  πυρός,  και  κατα- 
καύσεις  αυτούς  έν  πυρί'  έ£  αύτης  έξελευσεται  πυρ.     και  έρεις  παντι 
οΐκω  Ισραήλ  5Τάδ6  λέγει  Κύριος  Αύτη  ή  Ιερουσαλήμ,   έν  μέσω  τών  ζ 
εθνών  τέθεικα  αυτήν  και  τάς  κύκλω  αυτής  χώρας.    6 και  έρεϊς  τά  δικαι-  6 
ώματά  μου  τή  άνόμω  εκ  των  εθνών,  και  τά  νόμιμα  μου  των  χωρών  τών 
κύκλω  αύτης,  διότι  τά  δικαιώματα  μου  άπώσαντο,  και  έν  τοις  νομίμοις 
μου  ουκ   έπορεύθησαν  εν   αύτόΐς.     7  δια.  τούτο   τάδε    λέγει    Κύριος  η 

*Ανθ'  ών  ή  αφορμή  ύμών  έκ  τών  εθνών  τών  κύκλω  ύμών,  και  έν 
τοις  νομίμοις  μου  ουκ  έπορεύθητε,  και  τά  δικαιώματα  μου  ουκ  έποι- 
ήσατε,  αλλ'  ούδβ  κατά  τά  δικαιώματα  τών  εθνών  τών  κύκλω  ύμών  ού 
πεποιήκατε,  Βδιά  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Ιδού  εγώ  έπϊ  σέ,  και  ποιήσω  8 
εν   μέσω  σου  κρίμα  ενώπιον  τών  εθνών,  9  και   ποιήσω  έν  σοι  ά  ού  $ 
πεποίηκα  και  α  ού  ποιήσω  όμοια  αύτοίς  ετι  κατά  πάντα  τά  βδελύγματά 

σου.     Ι0διά  τούτο  πατέρες  φάγονται  τέκνα  έν  μέσω  σον,  και  τέκνα  ίο 
φάγονται   πατέρας"    και   ποιήσω  έν   σοι   κρίματα,   και  διασκορπιώ 
πάντας  τούς  καταλοίπους  σου  είς  πάντα  ανεμον.     ΙΓδιά  τούτο  Ζώ  ιι 

εγώ,  λέγει  Κύριος,  εί  μήν  άνθ'  ών  τά  άγιά  μου  έμίανας  έν  πάσιν 
τοίς  βδελύγμασίν  σον,  κάγώ  άπώσομαί  σε,  ού  φείσεταί  μου  ό  οφθαλ- 

μός, κάγώ  ουκ  έλεήσω.     Ι2τύ  τέταρτον  σου  έν  θανάτω  άναλωθήσεται,  ΐ2 
και  το  τέταρτον  σου  έν  λιμώ  συντελεσθήσεται  έν  μέσω  σου,  και  τό 

1  λημψη  (ληψ.      :  ίίεπι  ι,  3,  4)1  +  α'θ'      σεαντω  ς)™^  2  εν  τυρί] 
ρΓ  το  Α*  (ίπιρϊΌΐ)  Α*?)  |  διασκορττιεις  Α(±  |  εκκενώσω]  σ'  γυμνώσω 
3  συνπεριλημψη  Α  σνμπεριλημψη  0*  {-λήψη  0*)  \  τη  αναβολή  σον]  σ'  εν  ακρω 
του  ιματίου  σου  (^ιηε        5  Κνριος]  ρΓ  αδωναι  Α(^)  |  αντη  η]  τη  Β^Α  οιη  η  ̂  
6  των  χωρών]  ρΓ  εκ  Α  7  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α^  |  ου  ττεποιηκατε]  ονκ 
εττοιησατε  Α  (§6(1  επ.  ΪΗφΓοΙ}  νΐά  Α?πιε)  8  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α(^  | 
μέσου  Β*  (μεσω  σον  Βά1>)  \  κρίμα]  κριματα  9  ου  πεποίηκα]  ονκ  εποιησα 
Α  ί  οπι  α  2°  Α(£  |  ον  2°]  + μη  Α  10  πατέρας]  πρες  Α  11  Κύριος]  ρΓ 
αδωναι  Α^  |  μην]  μη  Α(^  |  εμιανας]  +  εν  πασι  (-σιν  ̂ *)  τοι$  προσοχθισμασιν 
(-σι  σον  και  Α  εί  (δίΛ  θ'  ·*  )  ζ)  |  πασι  τ.  βδελνγμασι  Ο3·  \  καγω  ι°]  και 
εγω  Α  |  ον]  ρΓ  και  Α  |  καγω  2°]  και  εγω  Α^  |  ε\εησω]  +  σε  Α  12  σου  3°] 
+  (δίΛ  θ'  ·*)  και  το  τέταρτον  σον  πεσουνται  εν  ρομφαία  κνκλω  σου 
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τέταρτον  σον  εϊς  πάντα  αν  € μον  σκορπιώ  αντονς,  και  το  τέταρτον  σον  Β 
εν  ρομφαία   πεσοννται  κύκλω  σον,   και  μάχαιραν  εκκενώσω  οπίσω 

ΐ3  αυτών.      13  και    σνντεΧεσθήσεται    6    θνμός    μου    και    ή    οργή  μον 
€7γ'  αντούς,  και  επίγνωση  διότι  βγω  Κύριος  ΧεΧάΧηκα  εν  ζήλω  μον, 

ΐ4  £ν  τώ  σνντεΧέσαι  με  την  οργήν  μον  έπ  αντονς.     14  και  θήσομαί  σε 
€ίδ  ερημον  και  τάς  θνγατέρας  σον  κύκλω  σον  ενώπιον  παντός  διο- 

ΐ5  δεύοντος,  15 και  %στ\  στενακτή  και  δηλαιστή  εν  τοϊς  εθνεσιν  τοίς  κύκλω 

σου,  εν  τώ  ποιήσαί  μ€  εν  σοι  κρ'ιματα  εν  έκδικήσει  θνμον  μον  βγω 
ι6  Κνριος  λίλάλτ^κα·  10 και  *ν  τω  έξαποστεΐλαί  μ*  τάς  βολίδας  μον  τον 

Χιμον  έπ'  αντούς,  και  έσονται  εις  εκλειψιν,  και  σνντρίψω  στήριγμα 
τη  Ιίρτον  σον.     17  και  έξαποστελώ  είτι  σε  Χιμον  και  θηρία  πονηρά  και 

τιμωρήσομαί  σε,    και  θάνατος   και  αί/χα   διελεύσονται   €πι   σε,  και 
ρομφαίαν  επάξω  επ\  σε  κνκΧόθεν  εγώ  Κύριος  λελάλτ^κα. 

VI   *        'Και  εγενετο  Χόγος  Κνρίον  προς  με  λέγων  'Υιέ  άνθρώπον,  στή- 
ρισον   το   πρόσωπον   σον    επ\    τα.    ορη   Ισραήλ   και  προφήτευσον 

3  67γ'  αντά,  3 και  §ε'ρεΐ?  Τα  ορη  ,ΙσραήΧ,  ακούσατε  Χόγον  Κνρίον  Τάδε  §Γ 
Χέγει   Κνριος  τοις   ορεσιν  και  τοις  βοννοΐς  και  ταίς  φάραγξιν  και 

ταΐς  νάπαις   Ιδού  επάγω  εφ*  ν  μας  ρομφαίαν,  και  έζοΧοθρενθήσεται 
4  τά  νψηΧά  νμών,  4  και  σνντριβήσονται  τα  θνσιαστήρια  νμών  και  τα 
τεμένη  νμών,  και  καταβαΧώ  τρανματίας  νμών  ενώπιον  τών  ειδώλων 

5  νμών,   5  και   διασκορπιώ  τά  οστά.  νμών   κύκΧω  τών  θνσιαστηρίων 
6  νμών.    6έν  πάση  τι)  κατοικία  νμών  αι  πόΧεις  έζερημωθήσονται  και 
τά  νψηΧά  άφανισθήσεται,  6πως  εξολεθρενθή  τά  θνσιαστήρια  νμών 

12  τέταρτον  3°]  τεταρον  Β*  (τεταρτ.  Βα1>)  |  σκορπιω]  διασπερω  Α  |  οιη  και  Α€)Γ 
το  τέταρτον  σου  εν  ρομφ.  πεσ.  κύκλω  σου  13  μου  2°]  μοι  Β*  νΐ£ΐ  οιη  (^)  | 
αυτούς  ι°]  +  (δΐιο  θ'  '%  )  και  παρακληθησομαι  |  ζηλω]  ρ  Γ  τω  Α  14  ερημον] 
+  (δοΐ)  θ'  *  )  και  6ΐ?  όνειδος  εν  του  εθνεσιν  {-σι  του  κύκλω  σου  |  βΐ'ω- 
ττιοι/]  ρΓ  ων  Α*ν[Λ  (πίδ  Α?)  15  δηλαιστη]  δηλαιαστη  ΒΜ(:?ηι£  δ^λαια  Α 
δειλαιστη  0*  δείλαια  +  (δίΛ  0'  '^' )  πεδία  (παιδεία  και  αφανισμοί  | 
εθνεσι  \  κριματα]  +  εν  οργή  και  εν  θυμω  και  Α  +  (δΐΐΰ  σ'  ·*■)  εν  οργή  και 
θνμω  και      |  οιτι  μου      |  λελαληκα  (λελαΐλαλτ/κα  Β*  λελαλτ/κ.  Β'1)]  ελαλησα  (,) 
16  οιτι  και  γ°  Α(^  |  λιμού]  θυμού  Α  +  (δίΛ  ·*)τα5  πονηρας      |  εκλειψιν]  +  (δΐιο 
θ'  '*)  αποστελω  αντα  (-ταϊ         διαφθειραι  υμάς  και  λιμον  συνάζω  εφ  υμας 
17  λελαλτ/κα]  ελαλησα  VI  3  Κυρίου]  ρΓ  αδω^αι  ΑΛ(^)Γ  |  Κύριος]  ρΓ 
αδωναι  Α(,)Γ  |  ορεσιν]  Γ3.3  αΐϊς  ίη  ο  οί  ροδί  ρ  Β?  ορεσι  Α(^)  |  ταυ  φαρα-γξιν  και 
ταυ  ι/απαυ]  ται$  ναπαις  και  ται$  φαραγξιν  (-ξι  Αα)  ΑΛ  (δπρ  ταδ)  ̂   |  ιδου] 
+  εγω  Λ^Γ  (ε[γω])  |  εξολεθρευθησεται  Α^  4  συντριβησονται  τα  θυσι- 

αστήρια υμων  και]  άφανισθήσεται  τα  θυσιαστήρια  υμω\  και  συντριβησεται  ($ιύ) 
α'θ'  |  κατα\ταβαλω  Γ  I  τραυματία]  Γ  5  και  διασκορττιω]  ρν  και 
δα·σω  τα  τττωματα  των  νιων  Ιηλ  κατα  πρόσωπον  των  ειδώλων  αυτών  ΑΓ  ο! 
(8ΐΐί>  θ'  Φ)  (<)  6  αφανισθησονται  Α(,)Γ  |  εξολεθρευθη  (εξολοθρ.  Β5)] 
εξολεθρευθηση  ̂   (τοδΟΓ  σ77  ̂ α)  +  (δΐιΐ)  ̂ '  ·^  )  και  πλημμελησουσιν 
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Β  και  συντριβησονται  τα.  είδωλα  νμών  και  εξαρθη  τα.  τεμένη  νμών, 
7κα\  π εσοννται  τρανματίαι  εν  μέσω  υμών,  και  έπιγνώσεσθε  οτι  εγώ  η 
Κύριος.    8έν  τω  γενέσθαι  εξ  νμων  άνασωζομένονς  εκ  ρομφαίας  εν  8 
τοϊς  εθνεσιν,  κα\  εν  τω  διασκορπισμό)  νμων  εν  ταΐς  χώραις,  9  και  9 
μνησθησονταί   μον   οι  άνασωζόμενοι   έξ  νμων   εν  τοϊς  εθνεσιν  ον 

■ηχμαΧωτεύθησαν  εκεί·  δμώμοκα  τη  καρδία  αντών  τη  έκπορνενούση 
άπ'  εμον  και  τοϊς  όφθαΧμοΐς  αντων  τοις  πορνεύονσιν  οπίσω  των 
επιτηδενμάτων    αυτών,    και    κόψονται    πρόσωπα    αντών   εν  πασι 

τοϊς    βδεΧνγμασιν    αντών   10  και    επιγνώσονται    διότι    εγώ    Κύριος  ίο 
λβλάλτ^κα.  "Τάδε  Χέγει  Κύριος  Κρότησον   ττ}  χειρ\  και  ψό-  ιι 
φησον  τω  ποδ\  και  εϊπόν  Εύγε  ενγε,  επ\  πάσιν  τοις  βδεΧύγμασιν 
οίκον  ΊσραήΧ·  εν  ρομφαία  και  εν  θανάτω  και  εν  Χιμώ  πεσοννται. 
12ό  εγγύς  εν  ρομφαία  πεσείται,  ό  δε  μακράν  εν  θανάτω  τεΧεντησει,  χτ. 
και  6  περιεχόμενος  εν  Χιμώ   σνντεΧεσθησεται,  και  σνντεΧέσω  την 

όργην  μου  επ'  αντούς.     13 και  γνώσεσθε  διότι  εγώ  Κύριος,  εν  τω  13 
είναι  τονς  τρανματίας  νμών  εν  μέσω  τών  είδώΧων  νμών  κύκΧω  τών 
θνσιαστηρίων  νμών  επ\  πάντα  βοννον  νψηΧόν  και  νποκάτω  δένδρου 

ΊΓ  Γ  συσκίον,*^  ον  έδωκαν  εκεί  όσμην  ενωδίας  πασι  τοις  εΙδώΧοις  αντών. 
14  και  εκτενώ  την  χεΐρά  μον  έπ'  αυτούς,  και  θησομαι  την  γην  εις  14 
άφανισμόν  και  ει$·  οΧεθρον  άπο  της  έρημου  ΑεβΧάθα  εκ  πάσης  της 
κατοικεσίας'  και  έπιγνώσεσθε  οτι  εγώ  Κύριος. 

ΣΚαι  εγένετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χέγων  2 Και  σύ,  νιε  άνθρώ-  *  V; 
που,  είπόν  Τάδε  Χέγει  Κύριος  τη  γη  τον  ΊσραηΧ  ΐίέρας  ηκει,  το 

Α(^Γ  6  συντριβησονται]  σνντριβησεται  0.*  (-σονται  0^)  +  (δίΛ  θ'  '%·)  και  καταπαν- 
σουσιν  |  εξαρθη]  εξαρθησεται  Α  \  νμων  4°]  +  καί  εζάλιφθωσιν  (-Χειφθ.  (^άεΤ 
ηοη  Ιίς)  τα  εργα  νμων  ΑΓ  εΐ  (δΐιΙ>  θ'  7  εν  μεσω]  εν  μεσ  δΐιρ  Γ&δ  Β*5 
8  εν  ι°]  ρΓ  και  νπολειψομαι  Α  ε£  (δχιΪ3  θ'  '*)  |  εθνεσι  Ο3-  \  εν  τω  διασκ.] 
οια  εν  τω  0*  (ΗίΛ  (^ε)  9  ομωμοκα  {-μεχα  Α)]  ρΓ  οτι  (^Γ  |  τη  εκπορ- 
νενονση]  +  (δ\ιΙ)  θ'  **)  τη  απόσταση  |  απ  εμου]  +  τη  απόσταση  απ  εμον  (απ 
εμον  τη  αποστα  δΐιρ  ταδ  ε£  ίη  πις  Α&)  Α  |  πρόσωπα]  ρι-  τα  Α  |  αντων  40] 
+  περι  των  κακιων  (κακών  (^)Γ)  ων  εποίησαν  Α(^Γ  |  πασιν  Α^*  |  αιτω^  5°] 
+  και  εν  πασιν  του  επιτηδενμασιν  αντων  ΑΥνιά  10  διότι]  οτι  Α  |  Κύριος] 
+  ονκ  ευ  δωρεάν  ΑΓ  εί  (δυβ  θ'  ·*·)  |  λελαλ^κα]  +  τον  ποιησαι  αυτού  άπαντα 
τα  κακα  ταύτα  ΑΓ  ει  (δΐιβ  θ'  '%·)  ζ)  11  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α(^  |  ενγε 
ενγε]  ενγε  ζ)*  αι  αι  ζ)1^  |  ττασι  Α  |  βδεΧνγμασιν  (βεΧ.  Β*  0δελ.  Β^?  -σι 
(2&)]  +  (δΐιΐ>  θ'  ·*·)  κακιων  ̂   \  εν  Χιμω  κ.  εν  θανατω  12  ο  εγγνς  εν  ρ. 
τεΧεντησει  ο  δε  μακράν  εν  θ.  τελ.  Α  ο  μακράν  εν  θ.  τελ.  ο  δε  εγγνς  εν  ρ. 
πεσειται  (^Γ  |  και  ι°]  ρΓ  και  ο  υπολειφθεις  Α  (-λιφθ.)  εί  (δΐιΐ}  θ'  ·χ  )  ̂  +  νποληφθεισεται  (δίο)  Γ  13  διότι]  οτι  Γ  |  υψηΧον]  +  και  εν  πασαις  κορνφαις 
των  ορέων  ΑΓ  εί  (δπί)  θ'  ·*  )  ̂  |  και  νποκατω  δενδρον  σνσκων  δαί)  θ'  ()  | 
σνσκιον]  σ'  ενθαλες  (δίο)  (21ιη£  +  και  νποκατω  πάσης  δρνος  δασιάς  (-σειας  ̂ ^)  Α 
εί  (δΐιΐ)  α'σ'θ'  *  )  ̂  |  πασιν  Α  14  κατοικεσιαί]  κατοικίας  Α  κατοικίας 
αντων  VII  2  Κνριος]  ρΓ  αδωναι  Α^  |  τον  Ισραήλ]  οηι  τοι-  ̂  

394 



ΙΕΖΕΚΙΗΛ νπ  ι6 

(ό)   3  πέρας  ηκει  67ΓΙ  τά?  τέσσαρας  πτέρυγας  τής  γης·  3ηκει  το  πέρας  Β 
(γ)  4  4ί7τί  ο~έ  τοϊ/  κατοικοΟντα  τ?)ι>  γί)ν,  ήκει  6  καιρός,  ήγγικεν  η  ημέρα, 
(δ)  5  ου  μετά  θορύβων  ουδέ  μετά  ώδίνων.   5 νυν  έγγύθεν  έκχεώ  την  όργήν 

μου  επ\  σέ,  και  συντελέσω  τον  θυμόν  μου  έν  σοι,  και  κρινώ  σε  εν 

(9)  6  ταΐς  όδοϊς  σου,  και  δώσω  67τί  σ€  πάντα  τά  βδελύγματά  σου'  6 ου 
φείσεται  ό  οφθαλμός  μου,  ουδέ  μη  ελεήσω-  διότι  τας  οδούς  σου  έπ\ 
σέ  δώσω,  και  τά  βδελύγματά  σου  έν  μέσω  σου  έσονται,  και  έπι- 

(3)  7  γνώση  διότι  εγώ  εϊμι  Κύριος  ό  τύπτων.     7  νυν  το  πέρας  προς  σέ, 
και  άποστελώ  εγώ  έπ\  σέ  και  έκδικησω  έν  ταΐς  όδοις  σου,  και 

(4)  8  δώσω  επ\  σέ  πάντα  τα.  βδελύγματά  σου·  8οΰ  φείσεται  ό  οφθαλ- 
μός μου,  ουδέ  μη  ελεήσω·  διότι  την  όδόν  σου  έπ\  σέ  δώσω,  και 

τά  βδελύγματά  σου  έν  μέσω  σου  εσται,  και  έπιγνώση  διότι  εγώ 

^  Κύριος.  9Διοη  τάδε  λέγει  Κύριος  ΙΟΊδού  το  πέρας  ηκει,  ιδού 
η  ημέρα  Κυρίου'  ει  και  η  ράβδος  ήνθηκεν,  η  ύβρις  έξανέστηκεν. 

ιι  11  και  συντρίψει  στήριγμα  ανόμου,  και  ου  μετά  θορύβου  ουδέ  μετά 
3  2  σπουδής.  12ηκει  ό  καιρός,  ιδού  ή  ημέρα·  ό  κτώμενος  μη  χαιρέτω, 
ΐ3  και  ό  πωλών  μη  θρηνείτω·  13 διότι  ό  κτώμενος  προς  τον  πωλούντα 

ούκέτι  μή  έπιστρέψη,  και  άνθρωπος  εν  όφθαλμω  ζωής  αυτού  ου 

ΐ4  κρατήσει.  ^"Σαλπίσατε  εν  σάλπιγγι  και  κρίνατε  τά  σύμπαντα. 
ΐ5  Ι5ό  πόλεμος  εν  ρομφαία  έξωθεν,  και  ό  λιμός  και  ό  θάνατος  εσωθεν 

ό  έν  τώ  πεδίω  έν  ρομφαία  τελευτήσει,  τους  δ'  έν  τή   πάλει  λιμός 
ι6  και  θάνατος  συντελέσει.     16 και  άνασωθήσονται  οι  άνασωζόμενοι  εξ 

αυτών  και  έσονται  έπ\  τών   ορέων   πάντας   άποκτενώ,  εκαστον  έν 

3 — 9  =  7'  8,  9»  4>  5»  6  ίη  Α(^:  4 — 5  δαρ  Γαδ  οϊγο  250  ΙίΙί  Α3·  4  με-  Αζ> 
τα  2°]  μετ  ΑΆ(£  6  οδος        (οδούς  ζ)3)  |  τυπτων]  +  ταδε  Χεγει  αδωναι  Κ5 
0™%  7  εκδικησω]  +  σε  Α(^  8  μου]  +  επι  σε  Α()  |  επίγνωση] 
γνώση  Α(^  |  διότι  2°]  οτι  Α(^  |  εγω  Κύριος  δυρ  ΓΕ5  ρΐ  ϊίίί  ΑΆ  9  Κυριοί] 
ρ  ν  αδωναι  (^)  +  (δυβ  0'  ·*·)  κακία  μια  κακία  ιδου  παρεστιν  (-στι  ̂ :ι)  το  πέρας 
ηκει  ηκει  το  πέρας  εξηγερθη  προς  σε  ιδου  ηκει  η  πλοκή  (οι  ο'  το  πέρας  Οαλ^) 
δυΐ}  0'  10  ιδου  ι°... Κυρίου]  ιδου  ήμερα  (ερα  δπρ  Γ&δ  Α1)  κϋ 
ιδου  το  πέρας  ηκει  εξηλθεν  η  πλοκή  Α  ιδου  η  ήμερα  κυει'  ιδου  το  πέρας  ηκει 
($'■*')  εί-ηλθεν  η  πλοκή  |  ει  και  η  ράβδος  ηνθηκεν]  και  ηνθηκεν  η  ράβδος  Α 
κ.  ηνθησεν  η  ρ.  (,)  |  εξανεστηκεν  η  ύβρις  Α(^  11  θορύβων  Α  |  σπονδής] 
+  και  ουκ  εξ  αυτών  εισιν  (+ οτι  ̂ η^)  ουδε  {ουτε  0)  ωραισμος  εν  αυτοις  Α  βϊ 
(δυΐ)  θ'  ·*)  12  η  ήμερα]  οιη  η      |  θρηνειτω]  +  οτι  οργη  εις  παν  το 
πλήθος  αυτής  Α  εί  (δίΛ  θ'  ·*·)  Ρ  13  μη]  γ>ν  ου  Α(^)  |  επιστρεψη]  +  και 
ετι  (ουκετι  εν  ζωη  (ξοη  Α*)  το  ζην  αυτών  οτι  ορασις  εις  παν  το  πλήθος 
αυτής  ουκ  ανακάμψει  Α  βΐ  (δυβ  ·*)      |  ζωής  δΐιρ  ναδ  Β313  14  οπι  εν 

|  οιτι  και  Α  |  σύμπαντα]  +  και  ουκ  εστίν  (-στι  (^α)  πορευομενος  εις  τον  πο- 
λεμον  οτι  η  οργη  μου  εις  παν  το  πλήθος  αυτής  Α  αϊ  (δυ1:>  θ'  ·*  )  (,)  15  ο εν  τω  πβδιω]  οι  εν  τω  π.  Α  |  τελευτησουσι  Α  \  δ]  δε  Α(^  16  ορέων] 
+  ως  περιστεραι  μελετητι  και  Α  61  (δυΐ)  θ'  £) 
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Β  ταίς  άδικίαις  αυτοΰ.     17 πάσαι  χείρα  εκΧυθησονται,  και  πάντες  μη-  17 
ρο\  μοΧυνθησονται  υγρασίας,  18 και  περιζώσονται  σάκκους,  και  κα-  ι3 
Χύψει  αυτούς  θάμβος·  και  €7τί  7ταν  πρόσωπον  αϊσχύνη  €7γ'  αυτούς, 
και  επί  πάσαν  κεφαΧην  φαΧάκρωμα.     Ι9τ6  άργυριον  αυτών  ριφη-  ΐ9 
σεται  εν  ταίς   πΧατείαις,  και  τό  χρυσίον  αυτών  ύπεροφθησεται·  αι 
ψυχαϊ  αυτών  ού  μή  εμπΧησθώσιν,  και  αϊ  κοιΧίαι  αυτών  ού  μή  πΧη- 
ρωθώσίν   διότι   βάσανος   τών   αδικιών   αυτών   εγενετο.     20  βκλεκτα  2ο 
κόσμου  εϊς  ύπερηφανίαν  εθεντο  αυτά,  και  εικόνας  τών  βδεΧυγμάτων 
αυτών  εποίησαν  ε  ζ  αυτών   ένεκεν  τούτου   δεδωκα  αυτά  αυτοις  είς 

άκαθαρσ'ιαν.    21  και  παραδώσω  αυτά  εις  χείρας  άΧΧοτρίων  του  διαρ-  2ΐ 
πάσαι  αυτά,  και  τοις  ΧοιμοΙς  της  γης  εις  σκΰΧα,  και  βεβηΧώσουσιν 

αυτά.    22  και  αποστρέψω  το  πρόσωπον  μου  απ*  αυτών,  και  μιανοΰσιν  22 
την  επισκοπην  μου,  και  εισεΧεύσονται  εις  αυτά  άφυΧάκτως  και  βεβη- 

Χώσουσιν αυτά,  23  και  ποιησουσι  φυρμόν,  διότι  ή  γη  πΧηρης  Χαών,  23 
και  η   πόΧις   πΧηρης  ανομίας.    24και  αποστρέψω  το  φρύαγμα  της  24 
Ισχύος  αυτών,    και  μιανθησεται  τά  άγια  αυτών.    25εζιΧασμ6ς  ηζει  25 
και  ζητήσει  είρηνην,  και  ουκ  εσται.     26ούα\  επ\  ουαι  εσται,  και  άγ-  26 
γεΧία  επ*  άγγεΧίαν  εσται,  και  ζητηθησεται  ορασις  εκ  προφήτου,  και 
νόμος   άποΧεϊται   εξ   ιερέως  και  βουΧη   εκ    πρεσβυτέρων.      27 άρχων  ιη 
ενδύσεται  άφανισμόν,  και  αι  χείρες  του  Χαου  της  γης  παραΧυθη- 
σονταΐ'  κατά  τάς  οδούς  αυτών  ποιήσω  αύτοΐς,  και  εν  τοις  κρίμασιν 
αυτών  εκδικησω  αυτούς,  και  γνώσονται  οτι  εγώ  Κύριος. 

*Και  εγενετο  εν  τω  εκτω  ετει  εν  τω  πεμπτω  μηνϊ  πέμπτη  του  ι 
μηνός  εγώ  εκαθημην  εν  τω  οίκω,  και  οι   πρεσβύτεροι    Ιούδα  εκά- 

θηντο  ενώπιον  μου.     και  εγενετο  επ'  ε  με  χε\ρ  Κυρίου,  2  και  'ίδον,  ζ 

Αζ>       16  αδικειαιν  Β*  (-κιαιν  Β*)  17  χαιρεν  Β*  (χειρ.  Β*13)  |  υγρασία  Α(£ 19  εν  ταιν  πλατειαιν  ριφησεται  |  πλατιαιν  Α  |  ύπεροφθησεται]  +  το  αργνριον 
αυτών  και  το  χρνσιον  αντων  ου  δυνηθησεται  (δυνησεται  ̂ )  εξελεσθαι  αυτούς 
εν  ήμερα  οργής  κϋ  Α  ε£  (δΐιβ  θ'  *)  |  εμπλησθωσι  ̂ ;ι  |  πληρωθωσι  (ϊ3-  \  αδι- 
κειων  Β*  (-κιων  Β13)  |  εγενετο]  εγενοντο  Ο3-  20  υπερηφανειαν  ̂ *  (-νιαν 
(^α)  |  αυτών  ι°]  +  (5ΐΛ  θ'  ·*·)  προσοχθισματα  αυτών  21  διαρπασαι] 
διαφθειραι  Α  |  βεβηλωσουσιν]  α'  Χαικωσουσιν  (2ιη£  22  μιανουσι  0*  |  αφύ- 

λακτων] απαρατήρητων  23  ποιησουσιν  Α^*  |  φυρμον]  φυρ  δΐιρ  ΓΠ5 
Β3Ϊ)  |  λαωι*]  κρίσεων  αιματώ\  24  και  ι°]  ρΓ  και  α£ω  πονηρουν  εθνών  και 
κληρονομησουσιν  (-σι  (,)3)  του$  οικοι»5  αυτών  Α  ε£  (δυο  0'  '^')  |  και  αποστρέ- 

ψω το  φρυαγμα]  α'  κ  καταπαύσω  υπερηφανειαν  (^"^  |  την  ισχύον  αυτών]  σ' 
ανεντροπώ\  25  ειρηνην]  ρν  ειν  Α  |  βσται]  εστίν  26  €7Γ  αγ-γε- 
\ιαν  (επι\γελ.  Β*  εττ  αγ\γ.  Β3**)]  επι  αγγ.  Α^  27  αοχω;·]  ρΓ  ο  (δίφεκ,ΟΓ 
(2)  βασιλενν  πενθήσει  και  ο  Α  εί  («ηΐ^  0'  ·*  )  |  οηι  εν  Α^  VIII  1  εκτω 
ετει]  ετει  τω  εκτω  |  ετει .  .  μηνον]  ετει  ξ~'  μηνι  ε'  ηαερα  ε'  (^"^  |  οηι  εγω  Α  | 
μου]  εμου  Α  |  €με]  +  (5ΐιο  ·*  )  εκει      |  Κυρίου]  ρΓ  αδωναι  Α(^ 
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και  ιδού  ομοίωμα  ανδρός·  από  τής  όσφύος  αντοϋ  και  Ζως  κάτω  πυρ,  Β 

3  και  από  της  όσφύος  αυτόν  υπεράνω  ως  ορασις  ήλεκτρου.  3  και  ε'£ε'- 
τεινεν  ομοίωμα  χειρός  και  άνέλαβέν  μ€  της  κορυφής  μου,  και  ανέ- 

λαβαν με  πνεύμα  ανά  μέσον  της  γης  και  ουρανού  και  ήγαγέν  με 
εις  Ιερουσαλήμ  εν   όράσει  θεοί)  επ\   τα.    πρόθυρα   της  πύλης  της 

4  βλεπούσης  εις  βορράν,  ου  ην  η  στήλη  του  κτώμενου.  4 και  ιδού 

ε'κεΐ  ην  δόξα   Κυρίου   θεοί)   Ισραήλ   κατά  τήν   ορασιν   ην   'ίδον  εν 
5  τω  πεδίω.  5  και  είπεν  προς  με  Υιέ  άνθρωπου,  άνάβλεψον  τοϊς 
όφθαλμοΐς  σου  προς  βορράν.  και  άνεβλεψα  τοϊς  οφθαλμοϊς  μου 
προς  βορράν,  και  ιδού  από  βορρά  επ\  τήν  πύλην  της  προς  άνα- 

6  τολάς.  ύκα\  είπεν  προς  με  Υίε  άνθρωπου,  έώρακας  τί  ούτοι  ποι- 
οΰσιν ;  άνομίας  μεγάλας  ποιούσιν  ωδε,  του  άπέχεσθαι  από  των  άγιων 

7  μου·  και  ετι  οψη  άνομίας  μείζονας.     7  και  είσήγαγέν  με  επ\  τα  πρό- 
8  θυρα  της  αυλής,  δκαι  είπεν  προς  με  Υιε   άνθρωπου,  ορυζον.  και 
9  ωρυξα,  και  ιδού  θύρα.  9και  είπεν  προς  με  Ε'ίσελθε  και  ιδε  τάί 
ίο  άνομίας  άς   ούτοι  ποιοΰσιν   ωδε.     10 και  είσήλθον  και  'ίδον,  και  ιδού 

μάταια  βδελύγματα  και  πάντα  τά  είδωλα  ο'ίκου  Ισραήλ  διαγεγραμ- 
ιι  μένα  έπ'  αυτοί)  κύκλω.     11  και  εβδομήκοντα  άνδρες  ε'κ  των  πρεσβυτέ- 

ρων ο'ίκου  Ισραήλ·  Ίεχονίας  ό  του  Σαφάν  εν  μέσω  αυτών  ίστήκει 
προ  προσώπου  αυτών,  και  έκαστος  θυμιατηριον  αυτού  είχεν  εν  τη 

ΐ2  χειρί,  και  ή  άτμϊς  του  θυμιάματος  άνέβαινεν.     Ι2και  είπεν  προς  με 

2  ομοίωμα]  +  (δΐιΐ>  θ'  ·*·)  ως  είδος  |  υπεράνω]  ρΓ  τα  (ίΐϊΐρΐΌΐ)  Α3?)  Α*  Α(^ 
+  αυτού  Β3*3  ιη£  Α<5  |  ορασις]  +  αύρας  ως  ιδος  Α  αύρας  (φέγγους  (^1π£)  ως  είδος  του 
(&ΜΪ)  θ'  *  )  ̂   3  με  ι°]  +  (δίΛ  α'θ'  £)  του  κράσπεδου  ()  +  σ'  του  μαλλου  ζ)"^  | 
της  κορυφής]  της  κεφαλής  (^"^  |  ανέλαβε  (2°)  (<)3  |  ουρανού]  ρΓ  αναμεσον  του  Β3ΐ) 
(««ρ  ταδ  61  ίη  ιη§)  Α(<)  |  πύλης]  +  της  εσωτέρας  Α<^  |  βλεπουσην  ιιί  νΐά  Α*  | 
εις  2°]  προς  Α^  |  στήλη]  +  (δΐιΐ)  θ'  ·*)  της  εικόνος  του  ζήλους  4  δοξα]  ρΓ  η 
^  αάηοί  περι  χερουβ  ̂ η1^  |  ιδον]  ειδον  ΒΒ?ς?  5  7τρο$  2°]  προ  ̂   |  ττ;ϊ  προς 
ανατολάς]  τον  θυσιαστήριου  η  εικων  του  ζήλους  τούτου  εν  τω  εισπορενεσθαι  σε  (γ3.$ 
σε  Α3?)  αυτήν  την  βλεπουσαν  προς  ανατολάς  Α  +  (δΐιΙ)  θ'  ·*)  του  θυσιαστήριου 
ου  η  εικων  του  ξηλ.  τ.  εν  τω  εισπορ.  αυτη\  6  εορακας  Α(~)  |  ποιοΰσιν  2υ] 
ρΓ  ας  ο  οίκος  ΐηλ  Α  εΐ  (δϋΐ)  α'σ'θ'  ·%  )  \  άπεχεσθαι]  αι  δΐιρ  ταδ  Β35  |  Βΐδ  δΟΓ 
απο  των  Β*  (ϊιηρΓοΙ)  1°  Β3*5)  |  οι^ει  Β*Αζ)  |  ανομίας  2°]  αμαρτίας  Α  7  αυ- 

λής] πύλης  +  και  ιδον  και  ιδου  οπη  μια  εν  τω  τοιχω  Α  βί  (δπίο  θ'  '*)  Ρ 
8  ορυξον]  +  δη  εν  τω  τοιχω  Α  €ΐ  (δΐιΙ>  α'  ·*·)  |  ωρυξα]  +  εν  τω  τοιχω  | 
Ουρα]+  μια  Α(^)  9  ανομία*] +  τα$  πονηρας  Α  61  (δυΐ)  οι  7'     )  ̂  |  ω^ε] 
+  σήμερον  Α  10  ιδοϊ']  ειδο^  Βα?Μ  |  ιδου]  +  πασα  ομοιωσις  ερπετού  και 
κτήνους  Α  £ί  (δΐιΐ)  θ'  ·*  )  [  και  4°]  + "δον  Α  |  αυτού]  +  (δυΐ)  θ'σ'  ·*)  του 
τοίχου  ζ)  |  κύκλω]  +  κύκλω  ΒάΧ>  <'"*>'>  11  ΙεχοΐΊαϊ]  Ιε^ονια*  Α(^)*  (Ιεχ.  (23) 
])Γ  και  Α  |  Σαφαν]  +  (δΐΐβ  α'0'  '*)  ιστηκει  (ειστ.  (>'ι)  ̂   |  ιστηκει  (ειστ.  Βο1>)] 
ιστηκεισαν  ̂ *  (ϊηιριοί)  ί^)  |  ττ?  χειρι]  χειρι  αυτού  Α  \  ατμις]  +  ($ιιΙ)  ί?'  ·>:·)  τη? νεφέλης  (^) 
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Β  'Έόρακας,  νίέ  άνθρωπου,  ά  οι  πρεσβύτεροι  τον  οίκου  Ισραήλ  ποι- 
ούσιν,  έκαστος  αυτών  εν  τώ  κοιτώνι  τώ  κρύπτω  αυτών;  διότι  είπαν 

Ούχ  όρά   6   κύριος,   έγκαταλέΧοιπεν   Κύριος  την  "/ην.     13 και  είπεν  13 
προς  με  '  Έτι  οψει  ανομίας  μείζονας  ας  ούτοι  ποιοΰσιν.    14 και  εϊσ-  14 
ηγαγέν  με  επ\  τα  πρόθυρα  της  πύΧης  ο'ίκου  Κυρίου  της  βΧεπού- 
σης  προς  βορραν,  και  ιδού  εκεϊ  -γυναίκες  καθημεναι  θρηνούσαι  τον 
θαμμούζ.     15 και  είπεν  προς  με  Υιέ  ανθρώπου,  έόρακας;  και  ετι  όψει  13 
επιτηδεύματα  μείζονα  τούτων.     ι6και   είσηγαγέν   με   εις  την   αυΧην  ι6 
ο'ικου  Κυρίου  την  εσωτεραν,  και  επ\  τών  πρόθυρων  του  ναού  Κυρίου 
ανά  μέσον  τών  αιΧάμ  και   ανά  μέσον  του  θυσιαστηρίου  ως  ε'ικοσι 
άνδρες,  τά  οπίσθια  αυτών  προς  τον  ναον  του  κυρίου  και  τά  πρόσ- 

ωπα αυτών  απέναντι,  και  ούτοι  προσκυνουσιν  τω  ηΧίω.    17  και  είπεν  ιγ 
προς  με  'Έόρακας,  υιέ  άνθρωπου ;  μη  μικρά  τω  ο'ίκω  Ιούδα  του  ποιείν 
τάς  άνομίας  ας  πεποιηκασιν  ώδε;  διότι  επΧησαν  την  γην  ανομίας, 

και   ιδού  αυτοί  ώ$·  μυκτηρίζοντες.     ι8καί  εγώ   ποιήσω  αύτοϊς  μετά  ι8 
θυμού·  ού  φείσεται  ό  οφθαλμός  μου,  ουδέ  μη  ελεήσω.  1  Και  ι 
άνέκραγεν  εις  τά  ώτά  μου  φωντ}  μεγάλη  Χέγων  'Ήγγικεν  ή  έκδί- 
κησις  της  πόΧεως·  και  έκαστος  είχεν  τά  σκεύη  της  εξοΧεθρεύσεως 

εν  χειρϊ  αύτοϋ.  2 και  ιδού  εξ  άνδρες  ή'ρχοντο  άπο  της  όδοΰ  της  2 
πύΧης  της  υψηΧης  της  βΧεπούσης  προς  βορραν,  και  εκάστου  πεΧυζ 
εν  τη  χειρ\  αυτού-  και  εί?  άνηρ  εν  μέσω  αυτών  ένδεδυκώς  ποδηρη, 
και  ζώνη  σαπφείρου  επί  της  όσφύος  αύτοΰ·  και  εΙσηΧθοσαν  και  έστη- 

σαν  εχόμενοι  του   θυσιαστηρίου  του  χαλκού.    3 και  δόξα  θεού  τού  3 

Αζ>       12  εορακας  (εωρ.  Β1»)  νιε  άνθρωπου]  υιε  ανού  εωρακας  Α  |  του  οίκου]  οηι  τον 
Α  |  ποιονσιν]  +  ωδε  Α  +  ($\ή>  οι  γ'  '*·)  εν  τω  σκοτει  |  ουχ  ορα  ο  κνριος 
εγκαταλελοιπεν  Κυριοχ]  εγκαταλελοιπεν  κς  ουκ  εψορα  ο  κς  Α  |  κύριος  ι°~\  +  ασ' 
*  ημας  ̂ IΤ1δ  13  επ]  +  α'0'  *  επιστρεψας  0™8  \  οψη  Α^ :  ϊίειη  15 
14  γυναίκες  εκει      |  τον  θαμμονξ]  τον  Αδωνϊ\  (,)111^  15  εορακας  νιε  ανοϋ 
(|)  |  εορακας  (εωρ.  Β^Α :  ίίεπι  ΐ?)]  +  μν  μικρά  τω  οικω  Ιονδα  του  ποιειν  τας 
ανομίας  ας  πεποιηκαν  αυτοί  ωδε  Α  |  ετι]  +  α'θ'  επιστρεψας  ̂ Iη^  16  και  ·2°] 
+  ιδον  Α  |  τον  ναον]  οπι  του  Α  \  αιλαμ  (εΧ.  (^))]  σ'  προπυΧου  (^"^  |  είκοσι] 
+  και  πέντε  Α  Γ)  |  αντων  ι°]  +  δεδωκοτες  Α  \  τον  κνριον]  οπι  του  Α  |  προσ- 
κννονσιν]  προσεκννονν  Α  +  κατ  ανατολάς  Α  ε±  (δΐιΒ  θ'  ·*·)  17  Ιούδα] 
Ιηλ  Α  |  επΧανησαν  Β*  (επλησαν  Β3*3)  |  ανομίας  2°]  + και  επέστρεψαν  (  +  τον 
(2)  παροργισαι  με  Α  6ί  (δίΛ  θ'  '%  )  <2  |  αυτοί]  +  εκτεινονσιν  (εκτιν.  Α) 
το  κλήμα  Α  61  (δίΛ  *)  (ρΓΟ  ιδον... κλήμα  1ε§·  σ'  κ  ως  αφιεντες  εισιν 
ηχον  ως  ασμα  0™%)  |  ως  μνκτηριζοντες]  α'  προς  μνκτηρα  αντων  θ'  εις  τον 
μνκτηρα  αντώ\  σ'  δια  των  μνκτηρων  αντων  18  ελεήσω]  +  και  κα- 
Χεσονσιν  εν  τοις  ωσιν  μου  (+<ρωνη  μεγάλη  (Ύ)  και  ου  μη  ειτακονσω  αντων 
Α  εΐ  (δίΛ  θ'   *  )  IX  1  έκαστος]  αντος  Α  \  εξολοθρενσεως  Β3ΐ> 
2  πνλης]  πόλεως         (πνλ.  ̂ 3)  |  ανηρ  εις        |  ξωνην  Α(^  |  εχομενα  Α 
3  τον  Ισραήλ]  ονα.  του  Α 
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Ισραήλ  άνέβη  από  τών  χερουβειν,  η  ούσα  έπ'  αυτών,  εις  το  αϊθριον  Β 
του  ο'ικου.     και  έκάλεσεν   τον  άνδρα  τον    ένδεδυκότα  τον  ποδήρη, 

4  δί  €ίχ*ν  ̂ πϊ  της  όσφύος  αυτοϋ  ζώνην,  4  και  είπεν  προς  αυτόν 

Αίελθε  μέσην  ̂ Ιερουσαλήμ,  κα\  δός  σημειον  έπι  τα  μέτωπα  των 
ανδρών  τών  καταστεναζόντων  κα\  τών  κατωδυνωμένων  έπι  πάσαις 

5  ταΊς  άνομίαις  ταίς  γινομέναις  (ν  μέσω  αυτών.  5  και  τούτοις  ειπεί/ 
άκούοντός  μου  Πορεύεστε  οπίσω  αυτοϋ  εις  την  πάλιν,  και  κόπτετε 

6  και  μη  φείδεσθε  τοις  όφθαλμοΐς  υμών,  και  μη  έλεήσητε·  6  πρεσβύτε- 
ρον  και  νεανίσκον  και  παρθένον  και  νήπια  και  γυναΐκαί  άποκτείνατε 
εις  έξαλειψιν,  έπϊ  δε  πάντας  έφ  ους  εστίν  το  ση  μείον  μη  έγγίσητε· 
από  τών  άγιων  μου  άρξασθε.    και  ήρζαντο  από  τών  ανδρών  τών 

7  πρεσβυτέρων  οι  ήσαν  'εσω  εν  τώ  ο'ίκω.  7  και  είπεν  προς  αυτούς 
Μιάνατε  τον  οίκον,  και  πλήσατε  τάς  όδούς  νεκρών  έκπορευόμενοι, 

8  και  κόπτετε.  8και  έγένετο  εν  τω  κόπτειν  αυτούς  και  πίπτω  έπι 
πρόσωπον  μου,  και  άνεβόησα  και  είπα  ΟΪμοι,  Κύριε,  εξαλείφεις  σύ 
τους  καταλοίπους  του  Ισραήλ  εν  τώ  έκχέαι  σε  τον  θυμόν  σου  έπι 

9  Ιερουσαλήμ;  9 και  είπεν  προς  μέ  Αδικία  του  οίκου  ̂ Ισραήλ  και 
Ιούδα  μεμεγάλυνται  σφόδρα  σφόδρα,  οτι  έπλήσθη  ή  γη  λαών  πολ- 

λών, και  ή  πόλις  έπλήσθη  αδικίας  και  ακαθαρσίας·  οτι  είπαν  Έι>- 

ιο  καταλε'λοΐ7τει/  Κύριος  την  γήν,  ουκ  έφορα  6  κύριος.     10και  ου  φείσε- 
ταί  μου  ό  οφθαλμός  ουδέ  μή  έλεήσω,  τάς  όδούς  αύτών  εις  κεφάλας 

ιι  αύτών  δέδωκα.     11  και  ιδού  ό  άνήρ  ό  ένδεδυκώς  τον  ποδήρη  και  έζω- 
σμένος  τη  ζώνη  την  όσφύν  αύτοΰ,  και  άπεκρίνατο  λέγων  ΐΐεποίηκα 
καθώς  ένετείλω  μοι. 

ι        ΣΚαι  'ίδον,  και  ιδον  επάνω  του  στερεώματος  του  υπέρ  κεφαλής 
2  τών  χερουβείμ  ως  λίθος  σαπφείρου  ομοίωμα  θρόνου  έπ*  αύτών.    2 και 

3  απο  των  χερουβειν]  επι  των  χ.  Α  απο  του  χερουβ  <^>*  (α.  των  χερουβειν  Α(^ 
(^ε)  |  αυτών]  αντω  (±  |  ξωνην]  ρΓ  την  Β^Αί^  4  ειπεν]  +  κϊ  Α(^  |  με- 
σην]  +  (δίΛ  * )  την  πολιν  μεσην  |  Ιερουσαλήμ]  ρΓ  την  Α  |  σημειον]  ρν 
το  ΑΟ.  |  μέτωπα  των]  μετωπών  0*  |  κατοδυνωμενων  |  αυτών]  αυτής  Α 5  εις  την  πολιν  οπίσω  αυτών      |  φειδεσθε]  φεισησθε  Α  6  εφ  ους  εστίν 
το  σημειον]  α!  εφ  ον  επ  αυτω  το  θαυ  θ'  εφ  ον  το  θαυ  (^)ιτιε  |  απο  ι°]  ρΓ  και 
Α(^)  |  οιη  των  ανδρών  Α  |  των  πρεσβυτέρων  δΐιβ       <3  7  πλησατε]  πλη- 

ρώσατε Α  |  κόπτετε]  +  (δίΛ  )  και  πατάξατε  την  πολιν  +  (ροδί  πολιν)  '%·  κ 
εξελθόντες  ετυπτον  τη\  πολιν  0*ηΖ  8  αυτούς]  +  (.<5ΐιΙ>  ·*)  υπελειφθην  εγω 

|  Κύριε]  ρΓ  αδωναι  Α(£  \  εν  τω  εκχεαι]  εν  τε  εκχ.  Β*  (εν  τω  εκχ.  Βε1>)  |  οηι 
σε  Α  9  εγκαταλελοιπεν  Β15*1"41)  Α(^)  |  Κύριος  ι°]  ρΓ  ο  Α  |  οηι  ουκ  εφορα  ο 
κύριος  Α  10  οηι  και  Α  |  ου  φεισεται]  ρΓ  εγω  ειπα  εγω  ειμι  Α  |  ο  οφθαλ- 

μός μου  Α(^)  11  ε  ζωσμένος]  περιεζωσμενος  Α  \  απεκρινατο]  +  λογον  Α(^)  | 
καθώς]  καθα  Α  Χ  1  χερουβειν  Β1^  |  ομοίωμα  θρόνου  επ  αυτών  (αυτω 
Α)]  ως  ορασις  ομοίωμα  θρόνου  ωφθη  επ  αυτών 
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Β  είπεν  προς  τον  Άνδρα  τον  ενδεδυκότα  την  στολην  Έΐσελθε  εϊς  το  μέσον 
των  τροχών  των  ύποκάτω  των  χερουβείν,  και  πλησον  τάς  δράκας  σου 
ανθράκων  πυρός  εκ  μέσου  των  χερουβείν  και  διασκόρπισον  επ\  την 
πάλιν.    και  είσηλθεν  ενώπιον  μου.      3και  τα  χερουβείν  ιστηκει  εκ  δε-  3 

ξιών  του  ο'ίκου  εν  τω  είσπορευεσθαι  τον  άνδρα,  και  η  νεφέλη  επλη- 
σεν  την  αύλην  την  έσωτέραν.    4  και  άπηρεν  η  δόξα  Κυρίου  άπο  των  4 

χερουβείν  εϊς  το  α'ίθριον  του  ο'ίκου,  καϊ  ενέπλησεν  τον  οίκον  η  νεφέλη, 
και  η  αύλη  επλησθη  του  φέγγους  της  δόξης  Κυρίου.    5κα\  φωνη  των  5 
πτερύγων  των  χερουβείν  ηκούετο  εως  της  αυλής  της  εξωτερας  ώς 

φωνη  θεού  Σαδδαί  λαλουντος.     6 και  έγένετο  εν  τω  έντέλλεσθαι  αυτόν  6 
τω  άνδρϊ  τω  ένδεδυκότι  την  στολην  την  αγίαν  λέγων  Αάβε  πυρ  εκ 
μέσου  των  τροχών  εκ  μέσου  των  χερουβείν,  και  εϊσήλθεν  και  εστη 

εχόμενος  τών  τροχών.     7  και  έξέτεινεν  την  χείρα,  αυτού  εις  μέσον  η 
του  πυρός  του  οντος  εν  μέσω  τών  χερουβείν,  και  ελαβεν  και  εδωκεν 
εις  τάς  χείρας  του  ένδεδυκότος  την  στολην  την  άγίαν,  και  ελαβεν 

και   έξηλθεν.     8 και  'ίδον   τά   χερουβείν,   ομοίωμα  χειρών  ανθρώπων  8 
ύποκάτωθεν  τών  πτερύγων  αυτών.    9 και  'ίδον,  και  ιδού  τροχοί  τέσ-  $ 
σαρες  Ίστηκεισαν  εχόμενοι  τών  χερουβείν,  τροχός  εις  εχόμενος  χερούβ 

ενός,  και  οψις  τών  τροχών  ώς  οψις  λίθου  Άνθρακος.     10 και  ή  οψις  ίο 
αυτών  ομοίωμα  εν  τοϊς  τέσσαρσιν,  ον  τρόπον  δταν  η  τροχός  εν  μέσω 

τροχού"  11  εν  τώ  πορεύεσθαι  αύτά  εις  τά  τέσσερα  μέρη  αυτών  έπορεύ-  ιι 
οντο,  ούκ  έπέστρεφον  εν  τώ  πορεύεσθαι  αυτά·  οτι  εις  ον  αν  τόπον 
επέβλεψεν  η  άρχη  η  μία  επορεύοντο,  και  ούκ   έπέστρεφον  εν  τώ 
πορεύεσθαι  αύτά.     12 και  οί  νώτοι  αύτών  και  αί  χεΊρες  αύτών  και  αι  ΐ2 
πτέρυγες  αύτών   και  οι  τροχοί    πλήρεις    οφθαλμών  κυκλόθεν  τοίς 

τέσσαρσιν  τροχοΊς.    13τοΐς  δέ  τροχοίς  τούτοις  επεκληθη  Τελγέλ  άκού-  13 

ΑΟ  2  εισελθε]  ρΓ  και  ειπεν  |  των  νποκατώ]  και  υπ.  0™8νΜ  |  χερονβειμ(ι°)  Αζ): 
ϊΙεπι  6  !  δράκα*]  χείρας  Α  |  χερουβείμ  (2°)  :  ίίεπι  3,  5»  7>  9  I  β°νϊ  €^ον  Α 
3  ιστηκει  Β*ΆΑ(^*  (ειστ.  Β1·13^3)  4  των  χερουβείν]  τον  χερουβ      |  6ΐ>6- 
ττΚησεν]  επλησεν  Β^ι)Α^  6  οπι  εκ  μέσου  των  τροχών  (^)*  (1ααΐ3  (^Μνκΐ)™^ 
7  εξετεινεν]  +  ο  χερουβ  Α(^  |  αυτού]  +  (δίΛ  θ'  *)  εκ  των  αναμεσον  των  χερου- 

βείμ. <5  8  ιδον]  ιδον  Α*  (ου  ήτιρίΌβ  νΐά  Α?)  |  ανθρώπων]  ανου  (δίο) 
9  τέσσαρες  τροχοί  |  ειστηκεισαν  Β^Ο3-:  ίΐεπι  17  |  χερουβ]  ρΓ  τον  Α  \  ενος] 
ρΓ  του  Α  +  και  τροχός  εις  εχομενος  του  χερουβ  Α+(δΐιΙ>  θ'  *  )  και  τρ.  εις  εχ. 
χερουβ  ενος  |  και  οψις]  η  οψ.  Α  11  €ΐ$  ον  αν  τόπον  επεβλεψεν  η  αρχή]  [?  α'] 
ου  επεβλεψη  η  κεφαλή  [θ']  ου  αν  έκλεινε]  (οογγ  εκλιν.)  ο  πρώτος  [σ']  ου  ετρεπετο 
ο  αρχηγός  \  επορενοντο  2°]  ρΓ  (δίΛ  α'θ'σ'  '*)  οπίσω  αντον  12  και 
ΐ°]  ρΓ  και  πασαι  αι  σάρκες  αντων  |  οηι  κυκλόθεν  Α  \  τροχοις]  +  αυτών  Α^ 
13  τούτοις]  τούτο  Α  |  Γελγελ]  αάηοί  κυλίσματα  0™ζ  |  οιη  ακονοντος  (-τες  ̂ ) 
μον  Α 

4θΟ 



ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

15  οντός  μον.     15  και  τα  χερονβείν   η  σαν   τοντο  το  ζώον   6  ϊδον    ίπ\  Ε 
ι6  τον   ποταμού  του   Χοβάρ.     ι6καί   έν   τώ   πορενεσθαι  τα  χερονβειν 

επορενοντο  οι  τροχοί,  και  ούτοι  εχόμενοι  αντών   και  έν  τω  έξαίρειν 
τα  χερονβείν  τάς  πτέρυγας  αυτών  του  μετεωρίζεσθαι  άπο  της  γης, 

ΐ7  ουκ  έπέστρεφον  οι  τροχοί  αυτών  Ι7*έν  τώ  εστάναι  αϋτά  ιστήκεισαν,  § 
και  έν  τώ  μετεωρίζεσθαι  αυτά  έμετεωρίζοντο  μετ  αυτών  διότι  πνεν- 

ιδ  μα  ζωής  έν  αυτοΊς  ήν.     ι8και  ςξήΧϋεν  δόξα  Κυρίου  άπ6  τον  οϊκου 
ΐ9  και  έπέβη  έπι  τα.  χερονβείν,  19 και  άνίΚαβον  τα.  χερονβείν  τάς  πτέρυ- 

γας αυτών  και  έμετεωρίσθησαν  άπο  της  γης  ενώπιον  έμον·    έν  τώ 
έξεΧθεϊν  αύτά  και  οι  τροχοί  εχόμενοι  αυτών    και  έστησαν  £π\  τα. 

πρόθνρα  της  πνΧης  ο'ίκον  Κυρίου  της  απέναντι,  και  δόξα  θεου  Ισραήλ 
2ο  ήν  επ'  αυτών  υπεράνω.     20τοΰτο  το  ζώόν  εστίν  ο  'ίδον  ΰποκάτω  θεοΰ 

ΊσραήΧ  επ\  του  ποταμού  του  Χοβάρ,  και  εγνων  οτι  χερουβείν  εστίν 

2ΐ  21  τέσσερα  πρόσωπα  τώ  ένί,  και  οκτώ  πτέρυγες  τώ  ένί,  και  ομοίωμα 
22  χειρών  ανθρώπου  ΰποκάτωθεν  των  πτερύγων  αυτών.     22  και  όμοίωσις 

των  προσώπων  αντών,  ταύτα  τά  πρόσωπά  έστιν  α  'ίδον  νποκάτω 
τής  δόξης  θεου  ΊσραήΧ  επ\  τον  ποταμοί)  τον  Χοβάρ,  και  αυτά.  εκαστον 
κατά  πρόσωπον  αυτών  επορεύοντο. 

ι        *Καί  άνέΧαβέν  με  πνεύμα  και  ήγαγέν  με  έπι  την  πύΧην  του  ο'ίκου 
Κυριον  την  κατέναντι  την  βΧέπονσαν  κατά  ανατοΧάς.     και  επ\  των 
πρόθυρων  τής  πύΧης  ως  είκοσι  και  πέντε  άνδρες,  και  ΐδον  εν  μέσω 
αντών  τον  Ίεχονίαν  τον  τον  Έ^ερ  και  ΦαΧτίαν  τον  τον  Έαναιον  τονς 

2  άφηγονμένονς  τον  Χαον.    2  και  είπεν  Κνριος  προς  μέ  Υιέ  ανθρώπου, 
ούτοι    οι    άνδρες    οι   Χογιζόμενοι  μάταια  και  βουΧευόμενοι  βουΧήν 

3  πονηράν  εν  τβ  πόΧει  τανττ}·  3οί  Χέγοντες  Ουχί  προσφάτως  οίκοδό- 

15  και]  ρΓ  (14)  και  τέσσαρα  πρόσωπα  τω  ενι  το  πρόσωπον  του  ενος  πρόσ- 
ωπον (  +  του  χερονβ  και  το  πρόσωπον  του  δευτέρου  πρόσωπον  ανοΰ  και 

το  πρόσωπον  τον  τρίτον  πρόσωπον  (και  το  τρίτον  πρόσωπον  (^)  λέοντος  και  το 
τβταρτον  πρόσωπον  αετού  Α  61  ($ηΙ)  θ'  )  (^)  |  τα  χερονβείν  ησαν]  επήραν  τα 
χερουβείν  (χερονβ  0)  Α(^)  |  ειδον  Α  16  χερουβείμ  1)15  (^):  ίίεπί  ΐ8  | 
(πορευοντο]  +  και  Α  |  ουκ  επεστρεφον  οι  τροχοί  αντων]  σ'  ουκ  απεΧειποντο  οι 
τροχοί  <5'"£  |  αντων  30]  +  και  γε  αυτοί  απο  των  εχομενα  αυτών  Α  61  (δΐιβ  ·*  )  (^) 
+  απ[ο  των]  (χ[ομε]\  νω[ν]  (εφ..  Οοζζ)  αυ[των]  Γνί(1  18  εξτηΧθον  | 
δοξα]  ρΓ  η  Γ  |  απο]  +  του  αίθριου  ΑΓ  61  (δΐιβ  19  χερουβείμ  ()Γ: 
ίίβιη  2θ  |  εξελθειν]  εξαιρειν  Α  |  θεου]  ρτ  κν  Α  20  ειδον  Βα1)Α  21  τέσ- 

σερα] (δαβ  α'θ'  ·*)  τέσσερα  |  οκτω  ΐιηρΓοΙΰ  υΐ  νίύ  Α?  τέσσαρες  ̂   |  και  2°] 
«υ  (<)ν1(1  22  ομοιωσις]  ομοίωμα  Α^  \  ειδον  ΑΓ  |  επι  του  ποταμού  τον  Χο- 

βάρ (θ'  ποτ.  Χοβ.)]  +  την  ορασιν  αυτών  ΑΓ  €ΐ  (δίΛ  θ'  *  )  XI  1  κατα] 
κατ  Α(^  |  και  %^  +  ιδου  Β^Α,ΟΓ  |  ειδον  Β^'5  |  τον  Ιεχονιαν]  ΊεξΌνιαν  ̂   | 
Ε&ρ]  ία&ρ  Α  Α'ζουρ  λζερ  Ο1"^  (λγΙποΙ  ωτα  αυτής  (}™%)  Ιε&ρ  Γ  |  Φαλτιαν] 
Φαντιαν  Β*  αχίηοΐ  πτωσις  αποκεκλικυια  (^"'Β  |  Βαΐ'αιοΐ']  &(1ηοΙ  οικοδομή  η 
οίκος  Ιαω  ̂ IΤ1'.'         2  μάταια]  ΐη  τ  ταπ  αϋη  Β?         3  ωκοδομηνται  ΑΓ 

8ΕΡΤ.  ΠΙ. 

4θΐ 



XI  4  ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  μηνται  αι  οίκίαι;   αύτη  εστίν  6  λέβης,  ημείς  δε  τά  κρε'α.     4  δια  τοντο  4 
προφητενσον  6ϊγ*  αύτούς,  προφητευσον,  υιέ  άνθρωπου.    5  και  επεσεν  $ 
€7τ'  έμέ  πνεύμα  και  είπεν  προς  με  Αέγε  Τάδε  λέγει  Κύριος  Οντως 
ε'ίπατε,  οίκος  Ισραήλ,   και  τα  διαβούλια  του  πνεύματος  υμών  βγω 
επίσταμαΐ'  6έπληθύνατε  νεκρούς  υμών  εν  τη  πόλει  ταύτη,  και  ε'^ε-  6 
πλήσατε  τάς  όδούς  αυτών  τραυματιών.    7διά  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  η 

Ύούς  νεκρούς  υμών  ους  €  πατάξατε  εν  μέσω  αυτής,  ούτοι  είσιν  τα  κρε'α, 
αυτη  δε  ό  λέβης  εστίν,  και  υμάς  έξάξω  εκ  μέσου  αύτής.    8 ρομφαίαν  8 
φοβείσθε,  και  ρομφαίαν  έπάξω  ε'φ'  ναά?,  λέγει  Κνριο$·.    9  και  έξάξω  $ 
υμάς  ε'κ  μέσου  αυτής,  και  παραδώσω  ϋμάς  εις  χείρας  αλλότριων,  και 
ποιήσω  εν  ύμίν  κρίματα.     10 εν  ρομφαία  πεσείσθε,  επί  τών  ορέων  ίο 
του  Ισραήλ   κρινώ  υμάς·  και  επιγνώσεσθε  οτε  εγώ  Κύριος.     13 και  13 
εγένετο  εν  τω  προφητεύειν  με  και  Φαλτίας  6  του  Βαναιού  άπέθανεν, 
και  πίπτω  επ\  πρόσωπον  μου,  και  άνεβόησα  φωνη  μεγάλη  και  εΐ7τα 
Οίροι  οΐροι,  Κύριε,  εις  συντέλειαν  συ  ποιείς  τους  καταλοίπους  του  Ισ- 

ραήλ; 14  Και  εγένετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  Ι5Υίε  ανθρώπου, 
οι  αδελφοί  σου  και  οι  άνδρες  της  αιχμαλωσίας  σου  και  πάς  ό  οικογ 

του  Ισραήλ  συιτετε'λεσται,  ο£$·  είπαν  αύτοίς  οι  κατοικοΰντες  Ιερου- 
σαλήμ. Μακράκ  απέχετε  άπο  του   κυρίου,   ημίν  δέδοται  η  γη  εις 

κληρονομίαν .     16 δια  τούτο  είπόν  Τάδε  λέγει  Κύριος  οτι  Άπώσομαι  ι6 
αυτούς  εις  τά  εθνη,  και  διασκορπιώ  αυτούς  εϊς  πάσαν  γην,  και  εσομαι 
αύτοίς  εϊς  άγιασμα  μικρόν   εν  ταίς  χώραις  ου  αν  εϊσέλθωσιν  εκεί. 
17 δια  τούτο  είπόν  Τάδε  λέγει  Κύριος  Και  είσδέξομαι  αυτούς  εκ  τών  τη 
εθνών,  και  συνάξω  αυτούς  εκ  τών  χωρών  ου  διέσπειρα  αύτούς  εν 

αύταίς,  και  δώσω  αύτοίς  την  γην  του  Ισραήλ·   18 και  είσελεύσονται  ι8 
ε'κεί,  και   έζαρούσιν   πάντα  τά  βδελύγματα  αύτής   και   ττάσαϊ  τάς 
ανομίας  αύτης  εξ  αυτής.     19 και  δώσω  αύτοίς  καρδίαν  έτέραν,  και  19 

Α  ζ)  Γ  3  οικειαι  Β*  (-κιαι  Β1*)  4  νιε  ανθρ  δΐιρ  ταδ  Β1Γοη  5  εττεσ-ε^]  επεττεσεν 
(άε  (^*  ηοη  Ης)  Γ  |  πνεύμα]  +  κν  Α(^Γ  |  Κνρωί\  ρΓ  αδωναι  Γ  |  οίκος]  ρΓ 

ο  Α  6  αντων]  αντης  Α(^)  7  Κνριος]  ρΓ  αδωναι  Α(^ Γ  |  επαταξατε]  εφονεν- 
σατε  Α  (φ  εχ  ττ  ίβο  ν  5ΐιρ  ητ.5  Αε)  8  Κνριος]  ρτ  αδωναι  Α(^Γ  10  επ-ι] 
ρΓ  και  Α  |  Κνριος]  +  αντη  νμιν  ονκ  εσται  εις  λέβητα  και  υμεις  ου  μη  γενησθαι 
(·θε  0.)  εμμεσω  (εν  μ.  ̂ )  αντης  εις  κρεα  (κρέας  <^>)  ε7τι  των  ορέων  (ορίων  ̂ ) 
τον  Ιηλ  κρίνω  νμας  και  επιγνωσεσθαι  (-θε  0)  διότι  (οτι  (^)  εγω  κς  Α^ΓV1^^ 
+  (ροδί  επιγν.  δΐιο  θ  ·*·  ιΐδςαβ  εποιησατε  ι°)  οτι  εν  τοις  δικαιωμασιν  μον  ονκ επορενθητε  και  τα  κ  ρίματα  μον  ονκ  εποιησατε  και  κατα  τα  κριματα  των  εθνών 
των  περικνκλω  νμων  εποιησατε  13  Φαλτιας]  αάηοί  πτωσις  αποκεκληκνια 
(οογγ  αποκεκλικ.)  ̂ Π1&  |  Κύριε]  ρΓ  αδωναι  Α^  15  οι  αδελφοί]  ρΓ  και  Γνί<1  | 
σον  ι°]  +  (5αΙ)  οι  γ'  ·*)  αδελφοί  σον  0.  |  τον  κνριον]  οπι  τον  ̂   |  ημιν]  +  αν- 
τοις  16  Κύριο*]  ρΓ  αδωναι  Α(^)Γ   |  γην]  ρΓ  την  Α  |  αν]  εαν  Α 
17  οπι  ειττοι*  Α  |  Κνριος]  ρΓ  αδωναι  Α(^  |  και  εισδεξομαι... Ισραήλ  $ιιρ  γο.5  Α3 
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πνεύμα  καινον  δώσω  ΐν  αύτοίς,  και  εκσπάσω  την  καρδιαν  την  Χιθίνην  Β 

2ο  εκ  της  σαρκός  αυτών  και  δώσω  αυτοϊς  καρδιαν  σαρκίνην,  20οπως  εν 
τοις  προστάγμασίν  μου  πορεύωνται,  και  τά  δικαιώματα  μου  φυΧάσ- 
σωνται  και  ποιώσιν  αυτά,  και  έσονται  μοι  εις  Χαόν  κ  α!  εγώ  εσομαι 

2ΐ  αυτοίς  είς  θεόν.     21  και  εΐϊ  την  καρδιαν  τών  βδεΧυγμάτων  αυτών  και 
τών  ανομιών  αυτών,  ώς  η  καρδία  αυτών  επορευετο,  τας  όδούς  αυτών 

22  €ΐς  τας  κεφαΧάς  αυτών  δεδωκα,  Χεγει  Κύριος.  22 Και  εξήραν  τά 
χερουβεϊν  τας  πτέρυγας  αυτών,  και  οι  τροχοί  εχόμενοι  αυτών,  και 

23  η  δόξα  θεοΰ  ΊσραήΧ  επ*  αυτά  υπεράνω  αυτών.     23 και  άνεβη  η  δόξα 
Κυρίου  εκ  μέσης  της  πόΧεως,  και  εστη  επϊ  του  ορούς  6  ην  απέναντι  της 

24  πόΧεως.     24  και  πνεύμα  άνεΧαβεν  με  και  ηγαγεν  με  εις  γην  ΧαΧδαίων 
εϊς  την  αϊχμαλωσίαν  εν  όράσει  εν  πνεύματι  θεοΰ.     και  άνεβην  άπο 

25  της  οράσεως  ης  'ίδον,  23 και  εΧάλησα  πρός*^  την  αϊχμαλωσίαν  πάντας  "Ι  Γ 
τους  Χόγους  του  κυρίου  ους  εδειξεν  μοι. 

XII  ̂   ΓΚαι  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  2Υ'ιε  ανθρώπου,  εν 
μεσω  τών  αδικιών  αυτών  συ  κατοικείς,  οι  εχουσιν  οφθαλμούς  του 
βΧεπειν  και  ου  βΧεπουσιν,  και  ώτα  εχουσιν  του  άκοίιειν  και  ουκ  άκού- 

3  ουσιν  διότι  οίκος  παραπικραίνων  εστίν.  3 και  συ,  υ'ιε  ανθρώπου, 
ποίησον  σεαυτώ  σκευή  αιχμαλωσίας  ημέρας  ενώπιον  αυτών,  και 
αίχμαλωτευθησει  εκ  του  τόπου  σου  εις  τόπον  έτερον  ενώπιον  αυτών, 

4  οπως  εϊδώσιν  διότι  οίκος  παραπικραίνων  εστίν.  4 και  εξοίσεις  τά 
σκευή  σου  σκευή  αιχμαλωσίας  ημέρας  κατ    οφθαλμούς  αυτών,  και 

5  συ  εξεΧεύστ]  εσπέρας  ώς  εκπορεύεται  αιχμάλωτος  5 ενώπιον  αυτών 

6  διόρυξον  σεαυτώ  εις  τον  τοϊχον,  και  διεξεΧεύστ]  δι'  αυτού.  6 ενώπιον 
αυτών  επ*  ώμων  άναΧημφθηστ)  και  κεκρυμμενος  εξεΧεύστ],  τό  πρόσ- 

ωπον σου  συγκαλύψεις  και  ου  μη  ΐδης  την  γην  διότι  τέρας  δεδωκά 

19  οπι  εν  Γ  |  καρδιαν  2°]  +  αυτών  Α  20  ποιωσιν]  ποιησοισιν  Α  |  Α(^Γ 
ποιησωσϊ\  Γ  |   θεον]  +  λέγει  κς  ΑΓνι(1  21  ευ  την  καρδιαν]  κατα  τας 
καρδίας  ΑΓ  |  βδελυγ  -  ατων]  πο[νηριων]  Γνίά  |  οπι  αυτών  ι°  Γ  |  ίπιριοϋ  ως 

|  αυτών  2°]  +  και  των  πονηρών  ων  εποιησα]  Α  +  ων  εποιησα[ν]  Γ  |  επο- 
ρευετο] ρτ  ουκ  0™%  |  τας  κεφάλας]  οτη_τας  Α(^)Γ  |  δεδωκα]  έδωκα  |  λεγβι 

Κύριος]  λέγει  αδωναι  ~κς  ΑΓ  αδωναι  λ.  κς  (,)  22  χερουβείμ  Α  Ο  χερουβιμ Γ  |  επ  αυτα]  ην  επ  αυτοις  Α  23  η  δοξα]  οιη  η  Α  |  μέσης]  μέσου  ΑΓ  | 
τους  ορούς  0*  (του  ορ.  (I3)  3.άηοΙ  το  ορος  των  ελαίων  (^)πιίϊ  24  α^ελα- 
βεν  με  πνεύμα  ΑΓ  |  ειδον  Β3*5  25  του  κυρίου]  οπι  του  Α  |  μοι]  +  κς  Α 
XII  2  των  αδικιών  αυτών  συ]  συ  οίκου  παραπικραινο,τος  |  βλεττειν]  οραν  Α 
3  αιχμαλωσίας]  +  και  αιχμαλωτισθητι  Α(^)  |  και  αίχμαλωτευθησει  (-ση  ΛΠ) 
...ενώπιον  αυτών  (2°)]  ρΓ  θ'  '%·  (^"^  |  τόπου  σου  (τοποσου  Β*  τόπου  σ.  ~ΒάΧ))] 
οίκου  σου  Α  Ι  έτερον  τόπον  Α  |  ιδωσιν  (-σι  (,)3)  Β3?1}Α(2  4  εξελευση  συ 
Α  |  εσπέρας  (.ηιιο  "*  ̂ 5υΡ^Γ'^^^)]  +  ε^ω7τιόΙ  αυτών  Α(^)         5  οιτι  ενώπιον  αυτών 
Ατ(2  |  διε^ελει-ση]  εξελευση  6  αναληφθηση       |  συνκαλυψεις  Α 

4©3 (Χ  2 
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Β  σε  τω  ο'ικω  Ισραήλ.    7  και  (ποίησα  ούτως  κατά.  πάντα  όσα  ένετειλατό  η 
μοι,  και  σκεύη  έξήνεγκα  αιχμαλωσίας  ημέρας,  και  εσπέρας  διώρυγα 

έμαυτώ  τον  τοϊχον  κα\  κεκρυμμένος  ίξήΧθον  επ*  ώμων  άνελήμφθην 
ενώπιον  αυτών.  8  Και  έγένετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  το  πρωί  8 
λέγων  9Υιέ  ανθρώπου,  ουκ  είπαν  προς  σε  ό  οίκος  του  Ισραήλ,  οίκος  9 
ό   παραπικραίνων  Τί  συ  ποιείς;   10είπόν   προς  αυτούς  Τάδε  λέγει  ίο 
κύριος  Κύριος  Ό  άρχων  κα\  ό  αφηγούμενος  εν  Ιερουσαλήμ  και  π  αν  τ  ι 

ο'ίκω  Ισραήλ  οι  είσιν  εν  μέσω  αυτών,  ΤΙείπον  οτι  εγώ  τέρατα  ποιώ,  ιι 
ον  τρόπον  πεποίηκα  ούτως  εσται  αυτώ'  εν  μετοικεσία  και  εν  αιχμα- 

λωσία πορεύσονται,  12 και  ό  άρχων  εν  μέσω  αυτών  έπ'  ωμων  άρθή-  ΐ2 
σεται,  και  κεκρυμμένος  έξελεύσεται  δια  του  τοίχου,  και  διορύξει  τον 

έξελθεϊν  αυτόν  δι'  αύτοΰ'  το  πρόσωπον  αυτού  συνκαΧύψει  οπως  μή 
όραθη  όφθαλμω,  και  αύτός  τήν  γήν  ουκ  οψεται.     13 και  έκπετάσω  το  13 
δίκτυόν  μου  επ*  αυτόν,  και  συλλημφθήσεται  εν  τη  περιοχή  μου,  και 
άξω  αυτόν  είς  Βαβυλώνα  είς  γήν  Χαλδαίων,  και  αυτήν  ουκ  οψεται, 
και  έκεϊ  τελευτήσει.     14 και  πάντας  τους  κύκλω  αυτοί)  τους  βοηθούς  14 
αύτοϋ  και  πάντας  τους  άντιλαμβανομένους  αυτοΰ  διασπερώ  εϊς  πάντα 

ανεμον,  και  ρομφαίαν  εκκενώσω  οπίσω  αυτών.     15 και  γνώσονται  διότι  15 
εγώ   Κύριος,   εν  τω  διασκορπίσαι  με  αυτούς  εν  το7ς  εθνεσιν,  και 

διασπερώ  αυτούς  εν  ταϊς  χώραις.     16  και  υπολείπομαι  εξ  αυτών  άνδρας  ι6 
αριθμώ  εκ  ρομφαίας  και  εκ  λιμού  και  εκ  θανάτου,  οπως  έκδιηγώνται 
πάσας  τάς  ανομίας  αυτών  εν  τοις  εθνεσιν  ου  εϊσήλθοσαν  εκεΐ,  και 

γνώσονται  οτι  εγώ  Κύριος.  17 Και  έγένετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  \η 
λέγων  ι8Υίε  ανθρώπου,  τον  αρτον  σου  μετ   οδύνης  φάγεσαι,  και  τό  ι8 
ύδωρ  μετά  βασάνου  και  θλίψεως  πίεσαι.     19και  έρεΐς  προς  τον  λαόν  19 
της  γης  Ύάδε  λέγει  Κύριος  τοϊς  κατοικούσιν  Ιερουσαλήμ  έπ\  της  γης 
του  Ισραήλ  Ύούς  άρτους  αυτών  μετ   ένδειας  φάγονται,  και  τό  ύδωρ 
αυτών  μετά  αφανισμού  πίονται,  οπως  άφανισθη  ή  γη  συν  πληρώματι 

,<3  7  σκευή  (δΐιυ  οι  γ'  (^χ*  εξηνεγκα]  εξηνεγκα  ως  σκευή  Α  +  ω?  σκευή 
<3  |  αιχμαλωσίας]  ΐηοερ  αισχ  Α*  (σ  ι°  ίπιρΓοβ  Α3?)  |  διωρυξα]  ωρυξα  Α  | 
τοιχον]  +  τη  χειρι  Α^  |  κεκρυ,αμενως       |  ανεληφθην  Ο3-  9  ειπον       |  του 
Ισραήλ]  οιτι  του  Α  |  οικοϊ  2°  δηρ  Γ&δ  Βα1>  οηι  Α  |  ο  παραπικραίνων]  παραπ. 
εστίν  10  ο  άρχων  και  ο  αφηγούμενος]  ειπον  (ίηιριοί)  Α?)  τω  αρχοντι 
και  τω  αφηγουμενω  Α  τω  αρχδ\τι  και  τω  αφηγουμενω  0™£  |  οιτι  εν  ι°  Α 
11  τέρατα]  ΐηοβρ  β  (^*  (ΐπιρΓΟΟ  (^)?)  |  ποιώ]  +  εμμεσω  αυτής  Α  |  αυτω]  αυ- τοί* Α  12  άρχων]  +  αυτών  Α  |  αυτών]  αυτής  Α  \  διορυξει]  ορυξει  Α  \ 
συγκαλύψει  Β3ΐι(5  13  συλληφθησεται  ^3  14  παντα]  +  τα\  Β*  (ηοη 
ίηδί  Β5)  |  εκκενώσω]  εκχεω  Α(^  σ'  γυμνώσω  (^"^  15  διότι]  οτι 
16  εκδιηγησωνται  Α  |  οιτι  πάσας  Α  \  εισ\ηλθοσαν  Β*  ει\σηλΰ.  ΒΆ  18  οδυ- 
νης]  ένδειας  ̂ *  (οδ.  ̂ Iη&)  |  ύδωρ]  +  σου  Α  |  θλιψεως]  εκθλιψεως  Α  19  Κυ- 
ριος]  ρΓ  αδωναι  Α(^  |  επι]  ρΓ  και  ̂ η1&  \  πληρώματι]  ρΐ  τω  Α(^) 

4°4 
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2ο  αυτής,  <!ν  ασέβεια  γαρ   πάντες  οι   κατοικοΰντες  εν  αυτί).     20 και  αι  Ε 
πόλεις  αυτών  αι  κάτοικου μεναι  εξερημωθήσονται,  κα\  ή  γη  εις  άφανι- 

2ΐ  σμόν  εσται·  και  επιγνώσεσθε  διότι  εγώ  Κύριος.  21  Και  εγενετο 
■2-2  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  22Υίέ  ανθρώπου,  τις  ή  παραβολή  ύμίν 

επι  της  γης  του   Ισραήλ,  λέγοντες  Μακραι  αί  ήμεραι,  άπόλωλεν 

23  ορασις;  23 δια  τούτο  είπόν  προς  αυτούς  Τάδε  λέγει  Κύριος  Και 
αποστρέψω  την  παραβολήν  ταυτην,  και  ούκετι  μή  ε'ίπωσιν  την  παρα- 
βολήν  ταύτην  οίκος  του  Ισραήλ·  οτι  λαλήσεις  προς  αυτούς  Ήγγίκασιν 

24  αί  ήμεραι  και  λόγος  πάσης  οράσεως.  24δτι  ουκ  εσται  ετι  πάσα  ορασις 
ψευδής  και  μαντευόμενος  τα  προς  χάριν  εν  μεσω  των  υιών  Ισραήλ. 

25  25 διότι  εγώ  Κύριος  λαλήσω  τους  λόγους  μου,  λαλήσω  κα\  ποιήσω, 
και  ού  μή  μηκΰνω  ετί'   οτι  εν  ταΐς  ήμεραις  υμών,  οίκος  ό  παραπι- 

26  κραίνων,   λαλήσω  λόγον   και   ποιήσω,  λέγει   Κύριος.  20 Και 
27  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  27 Υιέ  ανθρώπου,  ιδού  οίκος 

Ισραήλ  ό  παραπικραίνων  λέγοντες  λεγουσιν  Ή  δρασις  ην  ούτος  όρα 

23  εις  ήμερας  πολλάς,  και  εϊς  καιρούς  μακρούς  ούτος  προφητεύει.  2δδιά 
τούτο  είπόν  προς  αυτούς  Τάδε  λέγει  Κύριος  Ου  μή  μηκύνωσιν  ούκετι 

πάντες  οι  λόγοι  μου  ους  άν  λαλήσω·  λαλήσω  και  ποιήσω,  λέγει 
Κύριος. 

XIII  I        ιΚαι  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  2Υ'ιέ  ανθρώπου,  προ- 
φήτευσον   επι  τους   προφήτας  του   Ισραήλ,  και   προφητεύσεις  και 

3  ερεΐς  προς  αυτούς  Ακούσατε  λόγον  Κυρίου  3Τάδβ  λέγει  Κύριος  Ούαϊ 
τοις   π ροφητεύουσιν  από   καρδίας  αυτών,  και  το  καθόλου  μή  βλε- 

4  πουσιν.     Λώς  άλώπεκες  εν  ταις  ερήμοις  οι  προφήταί  σου,  Ισραήλ· 
5  5 ουκ  έστησαν  εν  στερεώματι  και  συνήγαγον  ποίμνια  επ\  τον  οίκον 
6  του  Ισραήλ,  ουκ  άνεστησαν  οι  λέγοντες  Έν  ήμερα  Κυρίου·  6 βλέ- 

ποντες ψευδή,  μαντευόμενοι  μάταια,  οι  λέγοντες  Αεγει  Κύριος,  και 

20  γη]  +  αυτής  Α  22  η  παραβολή  υμιν]  υμιν  η  παραβολή  αυτη  Α  Α  (2 
η  παραβ.  αυτη  νμιν      |  μακραι]  μακράν  Α  |  ορασις]  ρΓ  πσ.σα  (2  23  Κι;- 
ριος]  ρΓ  αδωναι  Α(±  |  οηα  και  ι°  Α  24  οτι  ουκ]  και  ονκετι  Α  \  οπι 
ετι  Α  25  λαλήσω  ι  °]  +  λαλήσω      |  οπι  λαλήσω  2°      |  οπι  μη      |  οιη 
οτι  Α  |  ο  7τα/)α7Γΐκοαιΐ'ωί']  οη  ο  Α  |  Κύριος  2°]  ρτ  αδωναι  Αζ)  27  οικο?] 
\)ΐ  ο  Α<3  28  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Λ(^  Ι  λαλήσω  ι°]  +  οτι  Α  |  λαλήσω  2°) 
+  λογον  Α(^  |  οηι  λέγει  Κύριος  (2°)  Β*^οη  (ΗαΒ  Β3*"1^)  |  Κύριος  2°]  ρΓ 
αδωναι  Α  ΧΠ1  1  ρΓ  ΙΐΙ  επι  τους  προφητας  (^"^"Ρ  2  Ισραήλ] 
+  τονς  προφητεύοντας  και  ερεις  τοις  προφηταις  (-τες  Α*  ίιηρΓοΙ)  ε  Α?)  τοις 
π  ροφητεύουσιν  απο  καρδίας  αυτών  Α  &1  (δαΙ>  α'θ'  '*)  3  Κύριος]  ρΐ" 
αδωναι  Α(^)  |  αυτων]  +  θ'  ·%■·  τοις  πορευομενοις  οπίσω  του  πνεύματος  αυτών 
4  οι  προφηται  σου  Ιηλ  ωσει  αλωπηκες  («ίο)  εν  ταις  ερημοις  Α  5  συνή- 

γαγον] ρΓ  ου  ̂ Iη8  |  €7Γΐ]  ρΓ  και  Α  |  άνεστησαν]  έστησαν  6  λεγβι]  ρΓ 
ταδε  Α'1 4θ,5 
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Β  Κύριος  ουκ  άπεσταλκεν  αυτούς,  και  ήρξαντο  τον  άναστήσαι  λόγον. 

7  ουχ  ορασιν  ψευδή  εωράκατε,  και  μαντείας  ματαίας  εϊρήκατε;         8  Δια  ̂  
τούτο  ειπόν  Τάδε  λέγει  Κύριος  Άι>#'  ων  οι  λόγοι  υμών  ψευδείς  και 
αι  μαντεϊαι  υμών  μάταιαι,  δια  τούτο  ιδού  εγώ  έφ'  υμάς,  Χεγει  Κύριος, 
9 και  εκτενώ  την  χεϊρά  μου  επ\  τους  προφήτας  τους  ορώντας  ψευδή  9 
και  τους  άποφθεγγομενονς  μάταια"  εν  παιδεία  του  λαού  μου  ουκ  έσον- 

ται, ούδε  εν  γραφή  ο'ίκου  Ισραήλ  ού  γραφήσονται,  και  εις  την  γήν 
του    Ισραήλ  ουκ  είσελευσονταΐ'   και  γνώσονται  διότι   εγώ  Κύριος. 

Ι0άνθ*  ών  τον  Χαόν  μου  επλάνησαν,  λέγοντες  Ειρήνη,  και  ούκ  ην  ίο 
ειρήνη·  και  ούτος  οικοδομεί  τοίχον,  και  αυτοί  άλείφουσιν  αυτόν,  πε- 

σειται.    τιείπόν  προς  τους  άΧείφοντας   ΙΙεσεΙται,   και  εσται  ύετός  ιι 
κατακΧύζων,  και  δώσω  Χίθους  πετροβόΧους  εις  τους  ενδεσμονς  αυ- 

τών, και  πεσούνται,  και  πνεύμα  έξαΐρον,  και  ραγήσεται.     Ι2και  ιδού  ΐ2 
πέπτωκεν  ό  τοϊχος,  και  ουκ  ερούσιν  προς  υμάς  Πού  εστίν  ή  άΧοιφή 

υμών  ην  ήΧείψατε ;  Ι3διά  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Και  ρήζα>  πνοήν  13 
εξαιρούσαν  μετά  θυμού,  και  υετος  κατακΧύζων  εν  οργή  μου  εσται, 
και  τους  Χίθονς  τους  πετροβόΧους  εν  θυμω  έπάξω  εις  συντελειαν, 

14 και  κατασκάψω  τον  τοϊχον  ον  ήΧείψατε,  πεσειται·  και  θήσω  αυτόν  14 
επ\  την  γήν  και  άποκαΧυφθήσεται  τά  θεμέλια  αυτού,  και  πεσειται 
και    συντεΧεσθήσεσθε   μετ    έλεγχων   και   έπιγνώσεσθε   διότι  εγώ 

Κύριος.     15  και  συντελέσω  τον  θυμόν  μου  επι  τον  τοίχον  και  επί  15 
τους  άΧείφοντας  αυτόν,  πεσεΊται.     και  είπα  προς  υμάς  Ουκ  εστίν  ό 

τοίχος  ούδε  οι  άΧείφοντες  αυτόν  ι6προφήται  του  Ισραήλ,  οι  προ-  ι6 
φητεύοντες  επ\  Ιερουσαλήμ  και  οι  όρώντες  αυτή  είρήνην,  και  ειρήνη 

ουκ  εστίν,  Χεγει  Κύριος.  17  Και  σύ,  υιέ  ανθρώπου,  στήρισον  \η 
το  πρόσωπον  σου  επι  τάς  θυγατέρας  του  Χαού  σου  τάς  προφητεν- 

ούσας  από  καρδίας  αυτών,  και   προφήτευσον  επ'  αύτάς  ι8καί  έρεις  ι3 

Αζ>       6  Κύριος  2°]  ρΓ  ο  Α  7  ονχ]  ουχι  Α  |  εορακατε      |  μαντιας  Α  | 
ειρηκατε]  +  και  λέγεται  {ελεγετε  0)  φησιν  κ%  και  εγω  ονκ  ελαλησα  (-ληκα  Α) 
Α(^  8  Κύριο*  ΰϊδ]  ρΓ  αδωναι  Α(^)  |  αι  μαντεϊαι  (-τιαι  Α)]  οπι  αι  (2  |  δια 
τον  Β*  (δ.  τούτο  Β3ΐ>)  9  τταιδια  Α  |  διότι]  οτι  Α  |  Κνριος]  ρΓ  ειμι  αδωναι 
Α  ρΓ  αδωναι  10  εττλανησαν  τον  λαον  μον  Α(^)  |  ειρήνη  ι°]  +  ειρήνη 
Α  |  ην]  εστίν  Α(£  |  τοιχον]  ρΓ  τον  Α  |  αυτοί]  άλλοι  Α  |  αυτόν]  ϊιηρΓοΒ  ν 
Α&?νί<1  |  πεσειται]  οπι  Α  αφροσννη      α  αναλον  σ'  αναρτντω  <2ιηε  11  βι- 
πον]  σ'  ειττε  (^ε  |  αλείφοντας]  +  αντον  Α0™Ζ  |  πεσειται]  ρΓ  αφροσννη  ̂   ει 
πεσειται  0™%  12  οπι  ονκ  Α  13  Κυριο?]  ρΓ  αδωναι  Α(>  |  θνμον] 
+  μον  (±  |  επαξω  εν  θνμω  Α  14  πεσειται  ι°]  ρΓ  και  Α  |  συντελεσθη- 
σεσθε]  σνντελεσθ-ησεται  Α         15  πεσειται]  ρΓ  και  Α  \  ονδε]  ονδ  16  οι 
ορωντες]  οπι  οι  Α  |  αντη]  αντην  Α3?  |  ονκ  εστίν  ειρήνη  Α  \  Κύριος)  ρν  αδωναι 
Α^  18  ερεις]  +  προς  αυτας  Α*  (ΐπιρΓΟΟ  Α3?) 
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Τάδε   Χεγει    Κύριο:    Ουάι   ταϊς   συν  ραπτούσαις    προσκεφάλαια   νπο  Ε 
πάντα  αγκώνα  χειρός  κα\  ποιούσαις  επιβόλαια  επι  πάσαν  κεφαλήν 
πάσης  ήλικίας,  του  διαστρεφειν  ψυχάς.     αι  ψυχαϊ  διεστράφησαν  του 

19  Χαου  μου,  και  ψυχάς  περιεποιουντο,  19κα\  εβεβήλουν  με  προς  τον 
Χαόν  μου  ένεκεν  δράκος  κριθών  και  ένεκεν  κλασμάτων  άρτων,  τον 
άποκτειναι  ψυχάς  άς  ουκ.  εδει  άποθανεϊν,  και  του  περιποιήσασθαι 
ψ-υχάς  άς  ουκ  εδει  ζήσαι,  εν  τω  άποφθεγγεσθαι   υμάς   Χαω  είσα- 

2ο  κούοντι  μάταια  αποφθέγματα.  20 δια  τούτο  τάδε  Χεγει  κύριος  Κύριος 
Ίδου  εγώ  επι  τα  προσκεφάλαια  υμών,  ίφ'  α  ύμεις  συστρεφετε  εκεϊ 
ψυχάς,  και  διαρρήξω  αυτά  άπο  τών  βραχιόνων  υμών,  και  εξαπο- 
στεΧώ  τάς  ψνχάς  άς  υμεις  εκστρεφετε  τάς  ψυχάς  αυτών  εις  διασκορ- 

2ΐ  πισμόν,  21  και  διαρρήξω  τά  επιβόλαια  υμών,  και  ρύσομαι  τον  Χαόν 
μου  εκ  χειρός  υμών,  και  ουκετι  έσονται  εν  χερσίν  υμών  είς  συστρο- 

22  φήν  και  επιγνώσεσθε  διότι  εγώ  Κύριος.  22άνθ"  ων  διεστρεφετε 
καρδ'ιαν  δικαίου,  και  εγώ  ου  διεστρεφον  αυτόν,  και  του  κατισχνσαι 
χείρας  ανόμου  το  καθόλου  μή  άποστρεψαι  άπο  της  όδοΐι  αυτοΰ  της 

23  πονηράς  και  ζήσαι  αυτόν,  23  δια  τούτο  ψευδή  ου  μή  ϊδητε^  και  μαν- 
τείας ου  μή  μαντεΰσησθε  ετι,  και  ρυσομαι  τον  Χαόν  μου  εκ  χειρός 

ίιμών  και  γνώσεσθε  οτι  εγώ  Κύριος. 

XIV   ι        1Κα\  ήΧθον  προς  με  εκ  τών  πρεσβυτέρων  άνδρες  του  ΙσραήΧ, 
2  και  εκάθισαν  προ  προσώπου  μου.     2καί  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς 
3  με  Χεγων  3Ύιε  άνθρωπου,  όι  άνδρες  ούτοι  εθεντο  τά  διανοήματα 
αυτών  επ\  τάς  καρδίας  αυτών,  καί  την  κόΧασιν  τών  αδικιών  αυτών 
εθηκαν  προ  προσώπου  αυτών  ει  άποκρινόμενος  άποκριθώ  αύτοις ; 

4  4διά  τούτο  ΧάΧησον  αύτοΐς,  και  ερεϊς  προς  αυτούς  Τάδε  Χεγει  Κύριος 
"Ανθρωπος  άνθρωπος  εκ  του  οίκου  Ισραήλ  6ς  άν  θή  τά  διανοήματα 
αυτοϋ  επ\  τήν  καρδίαν  αυτού,  και  τήν  κόΧασιν  της  άδικίας  αυτοϋ 

18  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α(^  |  συρραπτουσαις  Β*Α(^)  |  υπο]  επι  Β*ΓθΓ*  (υπο  Α<3 
δΐιρ  Γαδ  β»Μνκΐ))  Α  |  αι  ψυχαι]  ρτ  και  Α  19  ένεκεν  2°)  οπι  Α  ένεκα  ̂   | 
κλασμάτων  άρτων]  κλάσματος  άρτου  Α*  (ίπιρίΌΟ  νϊά.  Αη?)  |  του  άποκτειναι] 
οτώ  του  Α  |  οπι  ας  ι°  (δυροΓδΟΓ  [  του  περιποιήσασθαι]  περιεποιονντο 
Α*  (ίπιρίΌΐ)  νΐ(Ι  ΑάΊ)  I  ξησαι]  ξη\  Α  \  αποφθεγγματα  Β  20  συστρεφετε] . 
συστρεφεσθαι  (^*  νιά  (-φίτε  Ο;1)  |  εκιττρεφετε]  εκτρέφεται  Α  21  επιβόλαια] 
περιβολαια  Α  \  διότι]  οτι  Α  22  διαστρέφετε  Α  \  δίκαιου]  +  αδίκως  Α(^  | 
άποστρεψαι  (οστρεφαι  πυρ  Γαδ  Αα)]  ρΓ  του  Α  |  απο]  ρτ  τον  Α  |  πονηρας]  +  άπο- 

στρεψαι Α  \  ζησαι]  'ςητησαι  Α  23  μαντιαν  Α  \  μαντευσεσθε  |  οπι  ετι  Α  \ και]  οτι  Α  |  γνώσεσθε]  επιγνωσεσθαι  Α  \  οτι]  διότι  XIV  1  εκ  των 
πρεσβυτέρων  άνδρες]  άνδρες  απο  των  πρεσβυτέρων  Α  άνδρες  εκ  τ.  πρ.       |  του 
Ισραήλ]  οπι  του  Α  3  ούτοι  δίφ  Γαδ  7        Κ**  Αη  |  εθετο  (^*  (εθεντο 
4  Κύριος  ι°]  ρΓ  αδωναι  Α(£  \  διανοήματα]  οι  γ'  είδωλα  0™% 
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τάξη    προ    προσώπου   αυτού,    και  εΧθη   προς  τον   προφητην,  εγώ 
Κύριος  άποκριθησομαι  αυτω  εν  όίς  ενέχεται  η  διάνοια  αυτού,  5 όπως  5 
πΧαγιάση  τον  οίκον  του  ΊσραήΧ  κατά  τάς  καρδίας  αυτών  τάς  άπηΧ- 

Χοτριωμένας  απ*  έμου  εν  τοις  ένθνμημασιν  αυτών.    6  δια  τούτο  είπόν  6 
εις  τον  οΐκον  του  ΊσραήΧ  Τάδε  Χεγει  κύριος  Κύριος  Έπιστράφητε 
και   αποστρέψατε   από  τών  επιτηδευμάτων  υμών  καϊ  από  πασών 
τών  ασεβειών  υμών,  κα\  επιστρέψατε  τα   πρόσωπα  υμών.     7  διότι  γ 

άνθρωπος  άνθρωπος  εκ  του  οΐκον  *ΙσραήΧ  καϊ  εκ  τών  προσηΧντων 
τών  προσηΧντενόντων  εν  τω  ΊσραηΧ  ος  αν  άπαΧΧοτριωθη  άπ'  εμοϋ, 
και  θηται  τα  ενθυμήματα  αυτού  επ\  την  καρδίαν  αυτού,  και  την  κό- 
Χασιν  της  αδικίας  αυτοΰ  τάξη  προ  προσώπου  αυτού,  και  εΧθη  προς 
τον  προφητην  τον  έπερωτησαι  αυτόν  εν  εμοί,  εγώ  Κύριος  άποκρι- 

θησομαι αυτω  εν  ω  ενέχεται  εν  αυτω.    8καί  στηριώ  τό  πρόσωπον  5 
μον  επι  τον  ανθρωπον  εκείνον,  κα\  θησομαι  αντόν  εις  ερημον  και 
εις  άφανισμόν,  και  εξαρώ  αντόν  εκ  μέσον  τον  Χαον  μου·  και  επι- 
γνώσεσθε   ότι    εγώ    Κύριος.     9  και   ό   προφήτης   εάν   πΧανηση   και  9 
ΧαΧηση,  εγώ  Κύριος  πεπΧάνηκα  τον  προφητην  εκείνον,  και  εκτενώ 

την  χεϊρά  μου  67τ'  αυτόν  και  άφανιώ  αυτόν  εκ  μέσου  του  Χαού  μον 
ΊσραήΧ.    Ι0και  Χήμψονται  τήν  άδικίαν  αντών  κατά  τό  αδίκημα  τον  ι» 
επερωτώντος,  και  κατά  τό  αδίκημα  ομοίως  τω  προφήτη  εσται,  "όπως  ιι 
μη  πΧανάται  ετι  ό  οίκος  τον  ΊσραηΧ  άπ'  ε'μού,  και  Ινα  μη  μιαίνωνται 
ετι  εν  πάσιν  τοις  παραπτώμασιν  αυτών  και  έσονται  μοι  εις  Χαόν  και 
εγώ  εσομαι  αυτοίς  εις  θεόν,  Χεγει  Κύριος. 

12 Και  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  13Ύιε  ανθρώπου,  γη  ̂  
η  άν  άμάρτη  μοι  τον  παραπεσείν  παράπτωμα,  και  εκτενώ  την  χείρά 

μον  67γ'  αντην  και  σνντρίψω  αντης  στήριγμα  αρτον,  και  εξαποστεΧώ 
έπ'  αντην  Χιμόν  και   έξαρώ  εξ  αντή?  ανθρωπον   και   κτήνη.     Ι4και  ι  + 
εάν  ώσιν  οι  τρεις  άνδρες  οντοι  εν  μεσω  αντης,  Νώβ  και  ΑανιήΧ  και 

4  αυτω]  ίιηρΓθΙ>  νιο!  ΑΕ?  |  εν]  +  αντοις  5  πλαγιαση]  μη  δια- 
στρεψωσιν  Α  |  εθυμημασιν  (^)*  (ενθ.  6  ευ]  προς  Α<^  |  Κύριος]  +  ο 
θς  Α  |  επιστρέψατε  τα  πρόσωπα  υμων]  ε[πι\στραφητε  προς  με  Α  7  οπι 
εκ  2°  Α  |  προσηΧυτων]  προσ\ηλ.  Β*  προση\Χ.  Βα  |  εν  τω  Ισραήλ]  προσκεί- 

μενων εν  Ιηλ  Α  |  αν  απαλλοτριωθη]  εαν  απηΧλοτριωθη  Α  |  θηται]  θη  Α^ 
8  θησομαι]  θησω  Α  |  επιγνωσεσθε]  επιγνωσθησεσθε  Β3*3  (επιγνωσεσθαι  Β*  νΙά) 
9  βϊδ  50Γ  εαν  Α*  (Γ3.5  2°  Α?)  |  πλανηση]  πλανηθη  Α^  |  λαληση]  +  (δυΙ>  οι  7') 
λογον  |  πεπλανηκα]  επΧανησα  Α(^  10  λημψονται  (ληψ.  (^3)]  λημψομαι 
(ομαι  δίφ  ταδ)  ΑΕ  |  αυτών]  αυτού  Α  |  κατα  ι°]  ρΓ  και  (2Π1£  |  οιώ  του  επερωτώντος 
και  κατα  το  αδίκημα  11  του  Ισραήλ]  οχη  του  Α  \  πασι  Ο*  \  Κύριος] 
ρΓ  αδωναι  ΑΆΐ(^  1&  η  αν]  εαν  Α  \  παραπτωματι  Α(^ιη£  |  αυτής  ι°]  ρΓ 
απ  Α  \  εξ]  απ  Α  \  κτήνη]  κτήνος 
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ΐ5  Ίώβ,  αυτοί  εν  τη  δικαιοσύνη  αυτών  σωθησονται,  Χέγει  Κύριος.     ι5εαν  Β 
και  θηρία  πονηρά  επάγω  εττϊ  την  γην  καϊ  τιμωρήσομαι  αυτήν,  και 
εσται  *ίς  άφανισμόν,  και  ουκ  εσται  ό  διοδεύων  άπο  προσώπου  τών 

ι6  θηρίων,  16 και  οι  τρεΊς  άνδρα  ούτοι  εν  μέσω  αυτής  ώσι,  ζώ  εγώ, 
Χέγει  Κύριος,  ει  νιο\  η  θυγατέρες  σωθησονται,  αλλ'  η  αυτο\  μόνοι 

ΐ7  σωθησονται,  η  δε  γη  εσται  εις  οΧεθρον.  17  η  κα\  ρομφαίαν  εάν 
βπάγω   επι  την  γήν  έκείνην  καϊ   ειπώ  'Ρομφαία  διεΧθάτω  δια  της 

ι3  γης,  και  εξάρω  εξ  αυτής  ανθρωπον  καϊ  κτήνος,  ι8καί  οι  τρεις  οϋτοι 
άνδρες  εν  μέσω  αυτής,  ζώ  εγώ,  λε'γει  Κύριος,  ου  μη  ρύσωνται  υιούς 

ΐ9  ούδε  θυγατέρας,  αύτοϊ  μόνοι  σωθησονται.  19  η  καϊ  θάνατον  έπα- 
ποστείΧω  επι  την  γήν  έκείνην,  και  έκχεώ  τον  θυμόν  μου  έπ  αύτην 

2ο  εν  αΐματι  του  έξοΧεθρεύσαι  εξ  αυτής  ανθρωπον  και  κτήνος,  20  και 
Νώε  και  ΑανιήΧ  και  Ίώ/3  εν  μέσω  αυτής,  ζώ  εγώ,  Χέγει  Κύριος,  εάν 
νιοι  ή  θυγατέρες  ύποΧειφθώσιν,  αυτοί  εν  τη  δικαιοσύνη  αυτών  ρύ- 

2ΐ  σονται  τάς  ψυχάς  αυτών.  21  τάδε  Χέγει  Κύριος  Έάν  δε  και  τά? 
τεσσάρας  εκδικήσεις  μου  τάς  πονηράς,  ρομφαίαν  και  Χιμον  και  θηρία 
πονηρά  και  θάνατον,  έξαποστειΧω  επ\  ΊερουσαΧήμ  του  έξοΧεθρεΰσαι 

22  εξ  αυτής  ανθρωπον  και  κτήνος,  22 και  ιδού  ύποΧεΧιμμένοι  εν  αύτη  οι 
άνασεσωσμένοι  αύτής,  οι  εζάγουσιν  εξ  αυτής  υιούς  και  θυγατέρας,  Ιδού 

23  εκπορεύονται  προς  υμάς,  και  οψεσθε  τάς  οδούς  αύτών  23καί  τά  ενθυμή- 
ματα αύτών,  και  έπιγνώσεσθε  διότι  ού  μάτην  πεποίηκα  πάντα  οσα 

ε  ποίησα  εν  αυτή,  Χέγει  Κύριος. 

2  1Κα\  έγένετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  2 Και  σύ,  υιέ  άνθρω- 
που, τι  άν  γένοιτο  το  ξύΧον  τής  άμπέΧου  εκ   πάντων  τών  ξύΧων 

14  αυτοί]  ούτοι  Α(^  |  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Αα?(^)  15  εαν]  +  δε  Α  |  Αί^ 
επάγω]  επαγαγω  Α  \  ο  διοδευων]  οηι  ο  16  ωσι  {-σιν  Α)]  οηι 

|  Κύριος]  αδωναι  κς  Α:ι?νΜΓ)  |  η  ι°]  και  Α  |  θυγατέρες]  +  αυτών  Α 
17  ρομφαίαν  εαν  επάγω]  εαν  ρ.  επα-γαγω  Α  ρ.  εαν  επαξω  |  διελθετω 
(,)  |  κτήνος]  κτήνη  Α  18  άνδρες  οντοι  Α  \  αυτης]  +  ωσιν  Α  |  Κνριος] 
ρΓ  αδωναι  ΑΕ?νίά(2  |  ουδε]  η  Α  \  αυτοί]  ρΓ  αλλ  η  Α  19  -η]  ει  | 
β7τα7Γοστειλω]  επάγω  Α  επαποστελω  ^  |  οηι  γην  Β*  (δαρεΓδΟΓ  Β;ι1))  |  ε£ολο- 
θρευσαι  Β5:  ϊίεηι  ι\  20  Ιωβ  εν  με  «αρ  Γ&8  Βα1>  |  αυτής]  +  ωσιν 
Α  |  Κυριοί]  ρΓ  αδωναι  Α3?  νίά      I  ιΐ7τολ6ΐ<£0ωσ-ΐί']  +  αυτοις  Α  21  Κύριο*] 
ρΓ  αδωναι  Α(^  |  ε£α7τοστειλω]  επαποστελω  Α  εξαποστελω  22  υπο- 
λελειμμενοι  Β^13^;ι  |  αυτής  ι°]  ρΓ  εξ  Αζ>  \  οι  εξαγουσιν  εξ  αντης]  ούτοι 
εξαξουσιν  Α(£  [  ιδοι;  2°]  +  αυτοι  Α<^>  |  αυτών]  +  και  τα  ενθυμήματα  αυτών 
και  μεταμεληθησεσθε  (-θαι  Α<3*)  επι  τα  κακα  α  επηγαγον  επι  (εν  (Ί) 
Ίλημ  πάντα  τα  κακα  (οηι  τα  Β:ι13)  α  επηγαγον  €π  αυτήν  (23)  και  παρα- 
καλεσουσιν  υμας  διότι  οψεσθε  (-θαι  Α)  τας  οδούς  αυτών  Β3*3  'ηί  Α() 
23  διότι]  οτι  (±  |  Κύριος]  ρτ  αδωναι  Αη?νία(2  XV  1  ρΓ  Ιίί  περι 
του  ξύλου  της  αμπέλου  Ο^Ζ^Ρ  2  οηι   και  συ  Α(^?  |  ξύλων]  +  των 
κλημάτων  Βα5(π»ε)Α<3 
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χν  3 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Ε  των   όντων  εν   τοΊς  ξύΧοις  τον   δρνμού;    3  ει   Χήμψονται  εξ   αυτής  3 
ξύΧον  τον  ποιησαι  εις  έργασίαν;  ει  Χημψονται  εξ  αυτής  πάσσαΧον 

τον  κρεμάσαι  έπ    αντον  πάν  σκεύος;  4παρέξ  πνρι  δε'δοται  είς  ανά-  4 
Χωσιν,  την  κατ  ενιαντον  κάθαρσιν  άπ'  αυτής  άνα\ίο~κ€ΐ  το  πύρ,  καϊ 
εκλείπει  εΐί  τελοί*  μη  χρησιμον  εσται  εις  έργασίαν ;  3ουδε  ετι  αυτόν  5 
οντος  όΧοκΧηρον  ονκ  εσται  εις  έργασίαν;  μη  ότι  εάν  και  πύρ  αντό 

άναΧώστ)  εις  τέΧος,  ει  εσται  ετι  εις  έργασίαν;    6διά  τούτο  είπόν  6 
Τάδε  Χέγει  Κνριος  *Ον  τρόπον  το  ξνΧον  της  άμπεΧον  εν  τοις  ξνΧοις 
τον  δρνμον  ο  δε'δωκα  αντό  πνρϊ  είς  άνάΧωσιν,  όντως  δε'δωκα  τονς 
κατοικούντας    ΙερονσαΧημ.    7  και  δώσω  το   πρόσωπον  μον  έπ'  αν-  η 

§  Γ  τονς'  εκ  τον  πνρος  ̂ έξεΧενσονται,  καϊ  πνρ  αντονς  καταφάγεται,  και 
έπιγνώσονται  άτι  εγω  Κνριος  εν  τω  στηρισαι  με  το  πρόσωπον  μον 

επ*  αντονς.     8  και  δώσω  την  γην  είς  άφανισμον  άνθ'  ων  παρεπεσον  δ 
παραπτώματι,  Χεγει  Κύριος. 

τΚαϊ  έγένετο  Χόγος  Κνρίου  προς  με  Χέγων  2Υίέ  άνθρώπον,  δια-  1  XVI 
μάρτνραι  τη  ̂ ΙερονσαΧημ  τάς  ανομίας  αντης,  3 και  ερεις  Τάδε  λέγει  3 
Κνριος   τη  ̂ ΙερονσαΧημ  Ή   ρίζα   σον    και  η   γένεσίς   σον  εκ  γης 
Χανάαν,  ό  πατήρ  σον  Άμορραϊος,  και  η  μητηρ  σου  Χετταία.    4  και  4 
η  γένεσίς  σου·  εν  ή  ήμερα  έτέχθης  ονκ  εδησας.  τονς  μαστούς  σου,  και 
εν  νδατι  ονκ  έΧονσθης  ονδέ  άλι  ηΧίσθης,  και  σπαργάνοις  ουκ  έσπαρ- 
γανώθης,  5ούδε  έψείσατο  οφθαλμός  μον  επ\  σοι  εκ  πάντων  τούτων,  5 
τον  παθειν  τι  επ\  σοι·  και  άπερίφης  επ\  πρόσωπον  του  πεδίου  τη 

σκοΧιότητι  της  ψυχής  σου  εν  η  ημέρα  έτέχθης.    6 και  διηΧθον  ε'ττι  6 
σε   και  'ίδον  σε  πεφνρμένην  εν  τω  αίματι,  και  εΐπά  σοι  Έκ  τον 
αίματος  σον  ζωψ  7  πΧηθύνον,  καθώς  η  άνατοΧη  τον  αγρού  δε'δωκά  η 
σε'  και  έπΧηθννθης  και  έμεγαΧύνθης,  και  εισηΧθες  εϊς  7τόλει$·  πό- 
Χεων.     οι  μαστοί   σον   άνορθωθησαν,   και    η   θρίξ   σον  άνέτειΧεν, 

Αζ>Γ       3  ληψονται  οίδ  Β1^3  |  αντον]  αντον  Α  4  παρεξ]  +  ο  Α3?<2  Ι 
απ]  οπι  Α  €7Γ  5  μη  οτι  εαν  και]  διότι  εαν  και  μη  Α  ]  ει]  μη  Α  | 
εσται  ετι]  ετι  εσται  <3  6  Κύριος]  ρτ  αδωναι  Α<3   \   πνρι]  ρτ  τω 
Α^  |  Ιερουσαλήμ]  ρτ  εν  Α  7  δωσω]  στηριω  Α  |  έπιγνώσονται  (α 
δυρ  ΐ"&5  Β?)]  ̂ νωσονται  ̂ Γ  |  οπι  με  Γνίά  8  Κνριος]  ρι  αδωναι  (^)Γ 
XVI  2  ανομίας]  [α]μαρτιας  Γ  3  Κνριος]  ρτ  αδωναι  (^)Γ  4  ονκ 
εδησας  (εδησαν  Α^Γ)  του$  μαστούς  (μασθ.  (^)  σον]  ονκ  ετμηθη  ο  ομφαλός  σου 
(^)Π1£  |  ελουσθης  (βλονθ.  &>)]  +  του  χρυ  μου  Α  +  α'θ'  ·*·  ει$  σωτηριαν  (1  |  και 
σπαργανοις  ονκ  εσιταργ.  δΐιο  '^'  (^)?  5  ουδε  εφεισατο]  ον  φεισεται  Α  +  ε7τι 
σε  (^)  |  οφθαλμός]  ρ  γ  ο  Α(^  |  μου]  σον  (^*  (μον  ̂ η1^)  |  σοι  \°]  +  τον  ποιησαι 
σοι  [συ  Γ)  εν  Β3ΐ>  ί111^  Α<^)Γ  |  οίδ  δΟΓ  τούτων  Β*  (ϊτηρΓοο  τούτων  ι°  Β?)  |  απερ- 
ριφης  Β^'^Α  |  η  ήμερα]  [ημ]ερα  η  Τ  6  ειδον  Β3:  ίίειη  8  |  αιματι] 
+  σον  Β;^ΒΑ^Γ  |  ξωη]  η  ξωη  σου  Α  7  πληθυνου]  ρν  και  Α  \  ανωρθω- 
θησαν  Βι)^ 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

XVI  19 

8  συ  δε  ήσθα  γυμνή  και  άσχημονοΰσα.     8καί  διήλθαν  δια  σοΰ  και  'ώον  Β 
σε,  και  ιδού  καιρός  σον  και  καιρός  καταλυόντων ,  και  διεπετασα  τάς 
πτέρυγας  μου  £π\  σ£  και  €  κάλυψα  τήν  άσχημοσΰνην  σου,  και  ωμοσά 
σοι  και  εϊσήλθον  ςν  διαθήκη  μ€τά  σου,  λέγει   Κύριος,   και  (γίνου 

9  αοι.  9 και  βλουσά  σβ  εν  υδατι,  και  ά7Γ€7τλυι/α  τό  αιμά  σου  από 

ίο  σου,  και  εχρισά  σ€  εν  ελαίω·  Ι0και  ενεδυσά  σε  ποικίλα  και  ύπε- 
δησά  σε  υάκινθον,  και  εζωσά  σε  βύσσω  και  περιέβαλαν  σε  τρι- 

ιι  χάπτω'  11  και  εκόσμησά  σε  κόσμω,  και  περιέθηκα  ψελια  περί  τάς 
12  χειράς  σου  και  κάθεμα  περί  τον  τράχηλόν  σου·  12  και  έδωκα  ενώτιον 

περϊ  τον  μυκτήρά  σου  και  τροχίσκους  επ\  τα  ώτά  σου  και  στεφανον 

ΐ3  καυχήσεως  επ\  τήν  κεφαλήν  σου·  13 και  εκοσμήθης  χρυσίω  και  αρ- 
γύρια», και  τα  περιβόλαιά  σου  βύσσινα  και  τρίχαπτα  και  ποίκιλα· 

σεμίδαλιν  και  ελαιον  και  μελι  έφαγες,  και  εγενου  καλή  σφόδρα. 

ΐ4  14 και  εξήλθέν  σοι  όνομα  εν  τοϊς  εθνεσιν  εν  τω  κάλλει  σου,  διότι 
συντετελεσμενον  ήν  εν  ευπρέπεια  εν  τύ}  ωραιότητι  $  έταξα  επ\  σε, 

ΐ5  λέγει  Κύριος.  15Κατεπεποίθεις  εν  τω  κάλλει  σου  και  επόρνευ- 
σας  επί  τω  ονόματι  σου,  και  έξέχεας  τήν  πορνείαν  σου  επ\  πάντα 

ι6  πάροδον.     10  και  έλαβες  εκ   των  ιματίων  σου,  και  εποίησας  σεαυτη 
είδωλα  ραπτά  και  εζεπόρνευσας  βττ'  αυτά,  και  ου  μή  είσελθης  ούδε 

ΐ7  μή  γενηται.     17 και  έλαβες  τα  σκεύη  της  καυχήσεώς  σου  εκ  του  χρυ- 
σ'ιου  μου  και  εκ  του  αργυρίου  μου,  εξ  ων  εδωκά  σοι,  και  εποίησας 

ιδ  σεαυτη  εικόνας  άρσενικάς  και  εξεπόρνευσας  εν  αύταΊς,  18 και  έλαβες 
τον  ιματισμόν  τον  ποικιλον  σου  και  περιέβαλες  αύτάς,  και  τό  ελαιόν 

19  μου  και  το  θυμίαμά  μου  εθηκας  προ  προσώπου  αυτών,  19  και  τους 
άρτους  μου  ους  εδωκά  σοι,  σεμίδαλιν  και  ελαιον  και  μελι  ε-ψώμισά 

7  συ  δε]  και  Α  8  διηλθον]  ηλθον        |  και  4°]  ω*  Α  |  καιροί  Α^Γ 
καταλυόντων  (-ωντων  Α*  -όντων  Α1)]  α'  καιρός  συναλλαγής  θ'  καιροί  μασθων 
σου  σ'  καιρός  αγάπης  0™%  \  ασχημοσυνην]  ίηοερ  αι<τχ  (^)*νκ1  |  ωμοσα  σοι] 
ωμολογησα  σοι  ΒΛΙ"£  (ηοη  ϊηδΐ  Β'')  |  Κύριος]  ρΐ  αδωναι  Α3?  {ει  αδω,ναι  ϊη  πιο; 
61  δΐιρ  Γ3.5  Α3?)  (^Γ  |  μοι]  μου  Β*  (μοι  Β3ΐ})       ηΐαΐ  Γ  10  υπεδησα] 
υττ[ε]δυσα  Γ  12  περί]  επι  Α  13  χρυσιω  και  αργυριω]  κοσμώ  χρυσω 
και  αργυρω  ΑΓ  |  μελι  και  ελαιον  |  φαγες  ̂ *  (εφ.  |  σφοδρα]  +  σφοδρά 
Α(£  +  θ'       και  κατηυΟυνθης  εις  βασιλειαν  14  σοι]  σου  Α{)Γ  \  εν  2°] 
επι  Α  |  συντετελεσμενον]  ον  δαρ  Γ0.5  Β35  |  οπί  εν  τη  ωραιότητι  |  Κύριος]  ρΓ 
αδωναι  Α3?  (επι  σε\  λέγει  αδωναι  ΐη  ηΐ£  αϊ  δΐιρ  Γα,δ)  (^)Γ  15  κατεπεποι- 
θεις]  ρΓ  και  Α  και  επεποιθεις  |  εν]  επι  ΑΓ  |  πορνιαν  Α  \  παροδον]  +  ο 
ουκ  εσται  Α  +  (δυΙ)  '%■·)  αυτω  εγινου  16 — 27  ραβηε  ρεπεΓ  ϊη  Γ 
16  ειδω\α  ραπτα]  α'  υψηλά  εμβεβολιμμενα  Γ)"1^  |  ουδε]  ουδ  ου  Α  17  εκ 
του  χρυσιου  μου  και  εκ  του  αργυρίου  μου]  γ>τ  και  Α  εκ  του  αργ.  μου  και  εκ 
του  χρυσ.  μου  Γ)  18  αυτας]  αυτα  Β3°  Αί,)  |  το  ελαιον]  τον  βλ.  (,)*  (το 6λ. 
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XVI  20 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  σε,  και  εθηκας  αυτά  προ  πρόσωπον  αίιτών  είς  όσμήν  ευωδιάς,  και 

εγενετο,   Χεγει   Κύριος,   20 και  εΧαβες  τονς  νιους  σον   και  τάς  θν-  2ο 
γατερας  σον   άς   εγεννησας,    και   εθνσας   αντοϊς   εϊς  άνάΧωσιν  ως 

μικρά  εξεπόρνενσας,  21  και  εσφαξας  τα  τέκνα  σον  και  εδωκας  αίιτά  ζι 
εν  τω  άποτροπιάζεσθαί  σε  αντά  αντοις.    22τοΰτο  παρά  πάσαν  την  22 

πορνε'ιαν   σον,  και  ονκ   εμνησθης  της   νηπιότητός  σον,  της  ημέρας 
οτε  ησθα  γνμνη  και  άσχημονονσα·  πεφνρμενη  εν  τω  α'ίματ'ι  σον 
εζησας.     23  και  εγενετο  μετά  πάσας  τάς  κακίας  σον,  λέγει   Κύριος,  23 
24 και.  οικοδόμησας   σεαντη   ο'ίκημα   πορνικόν,    και  εποίησας   σεαντη  24 
έκθεμα  εν  πάση  πΧατεία,  25 και  επ'  αρχής  πάσης  όδον  ώκοδόμησας  25 
τά  πορνεΐά  σον  και  εΧνμηνω  το  κάΧΧος  σον,  και  διηγαγες  τά  σκέΧη 

σον  παντι  παρόδω  και  επΧηθννας  την  πορνε'ιαν  σον,  26 και  εζεπόρ-  20 
νενσας  επ\  τονς  νίονς  Αιγνπτον  τονς  όμορούντάς  σοι  τονς  μεγα- 

Χοσάρκονς,  και  7τολλαχω$·  εζεπόρνενσας,  τον  παροργ'ισαι  με.    27 εάν  <ζη 
δε   εκτείνω  την  χείρα  μον  επι  σε,  και  εξάρω  τά  νόμιμά  σον  και 
παραδώσω  εις  ψνχάς  μισονντων  σε,  θνγατερας  άΧΧοφνΧων  τάς  εκ- 
κΧινούσας    σε    εκ    της    όδον    σον.     ησεβησας  28 και   εξεπόρνενσας  28 
επι  τάς  θνγατερας  Άσσονρ,  και  ούδ'  όντως  ενεπΧήσθης'  και  εζε- 
πύρνενσας  και  ουκ  ενεπ'ιπΧω.     29 και  επΧηθννας  τάς  διαθήκας  σον  29 
προς  γήν  ΧαΧδαίων,  και  ουδέ  εν  τοντοις  ενεπΧησθης.    3°π'  διαθώ  30 
την  θνγατερα  σον,  Χεγει  Κνριος,  εν  τω   ποιήσα'ι  σε   πάντα  ταντα 
έργα  γνναικός  πόρνης;   και  εζεπόρνενσας  τρισσώς  εν  ταϊς  θνγα- 

"!Γ  Γ  τράσιν  σον  3Ιτό  πορνειον  ωκοδόμησας  εν  πάση  αρχη  όδον,  και^  τήν  31 

Α(^Γ       19  ενωδειας  Β*  (-δια*  Β13)  |  εγενετο]  4-  μετα  ταντα  Α  |  Κνριος]  ρΓ  αδω- 
ναι  20  οηι  και  ι°  Α  |  αϊ  εγε^ν^σαί]  οηι  Α  +  μ-οι  |  εθνσας] 
+  αντα  Α  21  σον]  μον  0*  (σον  0^8)  |  έδωκες  Α  |  αντα  αντοις]  εν  αν~ 
τοις  Α  22  πορνιαν  Α  |  σον  ΐ°]  +  και  τα  βδελνγματα  σον  Α^  |  εμνησθης 
(-θη  Α)]  +  τας  ημέρας  Α^  |  οπί  της  ημέρας  Α^  |  πεφνρμενη]  ρΓ  και  Α  | 
εξησας]  ρΓ  και  23  σον]  +  οναι  οναι  σοι  Α      (δΐιΐ)  οι  7'       ̂   |  Κυ/ηοϊ·] 
ρΓ  αδω^αι  24  οικοδομησας  Β*(^*Γ]  ωκοδομησας  Β^Αί^*       25  αρχτ/5 
πάσης  οδον]  αρχήν  πασών  εξόδων  Α  \  διηγαγες]  ηγαγες  Α*  (διηγ.  Α?)  |  οιτι 
σον  4°  ̂   26  ομοροουντας  Α  27  εαϊ>  δβ]  και  ιδον  0™Ζ  |  οηι 
και  ι°Α  |  σον  ι°]  μον  0™%  \  παραδώσω]  +  σε  Α(^Γ  |  ησεβησαϊ]  εξεπορνενσας  Α 
28  β^εττορνειναϊ]  ησεβησας  Α  \  τας  θνγατερας]  τονς  νιονς  |  Ασσον/)]  Σοιγ)  Α  | 
οηι  και  3°  Α  |  ενεπιπλω]  ενεμπιπλω  Α  ενεπιμττλω  0Τ  29  ταϊ  δια^τ/κα*]  τηι/ 
διαθηκην  ΑΓ  τα$  πορνείας  \  γην]  +  Χαναι/αιων  και  Α  +  Χανααν  (^)Γνκ1  | 
Χαλδαιων]  κ  εις  τονς  ΧαΧδαιονς  (^"^  |  ονδε]  ονδ  Α  30  τι  διαθω]  τινι 
καθαριω  0™%  \  θνγατερα]  καρδιαν  |  Κνριος]  ρχ  αδωναι  ̂   |  πάντα  ταντα] 
οηι  Α  ταντα  πα\τα  ̂   |  πόρνης]  +  (δΐιΗ  0'  "*)  παρρησιαζομενης  |  οηι  και  Α  | 
εν  2°]  67τι  Α  31  το  πορνειον  ωκοδομησας]  και  το  πορνιον  ωκοδ.  Α  οπότε 
ωκοδ.  το  πορνειον  σον  και  το  πορνειον  σον  ωκοδ . .  Γ  |  εν  παση  αρχη]  επι 
πάσης  αρχής  Α  εν  αρχη  πάσης  |  και  την  βασιν  σον]  οηι  και  Α  κ  το  έκθεμα 
σον 
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βάσιν  σου  έποίησας  εν  πάση  πλατεία,    και  έγένου  ως  πόρνη  σννά-  Β 

32  γουσα  μισθώματα,  32η  γυνή  η  μοιχωμένη  όμοια  σοι,  παρά  του  ανδρός 
33  αυτής  λαμβάνουσα  μισθώματα,  33πάσι  τοϊς  έκπορνεύσασιν  αυτήν 

προσεδίδου  μισθώματα·  κα\  σύ  δέδωκας  μισθώματα  πάσι  τοις  έρα- 
σταΐς  σου,  και  έφόρτιζες  αυτούς,  του  ερχεσθαι  προς  σε  κυκλόθεν  εν 

34  τβ  πορν'ια  σου.  34 και  έγένετο  εν  σοι  διεστραμμένον  παρά  τας 
γυναίκας  εν  τη  πορνεία  σου,  και  μετά  σου  πεπορνευκασιν  εν  τω 
διδόναι  σε  μισθώματα,   και  μισθώματα  ουκ  εδόθη  σοι,   και  εγενετο 

35  εν  σοι  διεστραμμένα.  35Διά  τοΰτο,  πόρνη,  άκουε  λόγοι/  Κυρίου 

36  36Τάδε  λέγει  Κύριος  Άνθ'  ων  έξέχεας  τον  χαλκόν  σου,  και  άποκα- 
λυφθησεται  ή  αισχύνη  σου  εν  τη  πορνεία  σου  προς  τούς  έραστάς 
σου   και  6ΐ$·   πάντα  τά  ενθυμήματα  των  ανομιών  σου  και  εν  τοϊς 

37  αΐμασιν  των  τέκνων  σου  ων  εδωκας  αύτοΊς.  37  δια  τούτο  ιδού  εγώ 
έπισυνάγω  πάντας  τους  έραστάς  σου  έν  οίς  έπεμίγης  εν  αύτοϊς,  και 

πάντας  ους  ηγάπησας  συν  πάσιν  οις  έμίσεις·  και  συνάζω  αυτούς 
επ\  σε  κυκΧόθεν  και  αποκαλύψω  τάς  κακίας  σου  προς  αϊ/τους,  και 

38  οψονται  πάσαν  την  αίσχύνην  σου·  38και  έκδικησω  σε  έκδικησει  μοι- 
39  χαλι'δοί,  και  θησω  σε  έν  αϊματι  θυμού  και  ζήλου.  39 και  παραδώσω 

σε  εις  χεϊρας  αυτών,  και  κατασκάψουσιν  το  πορνεων  σου  και  καθε- 
Χοΰσιν  την  βάσιν  σου,  και  έκδύσουσίν  σε  τά  ιμάτιά  σου  και  Χημ- 
ψονται  τά  σκεύη  της  καυχησεώς   σου,  και  άφησουσίν   σε  γυμνην 

4ο  και  ασχημονούσαν.  4°  και  αξουσιν  επ\  σε  όχλους,  και  ΧιθοβοΧη- 
σουσίν  σε  έν  Χίθοις,  και  κατασφάξουσίν  σε  έν  τοΊς  ξίφεσιν  αύ- 

4ΐ  των,  41  και  ένπρησουσιν  τούς  οίκους  σου  πυρί,  και  ποιησουσιν  έν 
σοι  έκδικησεις  ένώπιον  γυναικών  ποΧΧών  και  αποστρέψω   σε  έκ 

42  πορνείας,  και  μισθώματα  ου  μη  δως  ούκέτι.  42 και  έπαφησω  τον 
θυμόν  μου  έπ\  σέ,  και  έξαρθησεται  ό  ζήΧός  μου  έκ  σου·  και  άνα- 

31  εγενου]  ρΓ  ουκ  32  77  7υνν  V  Ρ-οιχ.]  ως  γυνη  μοιχ.  Α  |  όμοια  Α(ϊ 
σοι]  δ.  γρ.  νπο  τον  άνδρα  αυτής  εις  αλλότριους  όμοια  σοι  (^)Ιη£  33  πα- 
σιν  Α(^  |  εκπορνευσασιν]  εκπορνευουσιν  Α  |  οηι  και  συ  δεδωκας  μισθώματα 

Α  |  και  εφορτιζες  αυτούς"]  α  κ  εδωροδοτεις  αυτούς  (^""β  |  πορνεία  Βα1)Α(^) 
34  εγενετο]  το  βίδ  50Γ  0*  |  οηι  εν  ι°  Α(^  |  διεστραμιαενον]  εξεστραμμενον 
Α  |  σου  2°]  σε  ου  |  διδοναι]  ττροσδιδοναι  Β^^Χ^  προδίδομαι  Α  |  μισθώ- 

ματα ουκ  εδόθη  σοι]  σοι  μισθ.  ουκ  εδόθη  Α  |  διεστραμμένα]  εξεστραμμενα  Α 
36  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  ΑΟ.  |  εις]  εττι  Α  |  άνομων  ̂ *  (-μιων  Οη)  |  εδωκαϊ] 
δεδωκας  37  επισυναγω]  εττι  σε  συνάγω  Α(^)  |  παντας  2°]  απαντάς 
Γ)  |  κακειας  Β*  (-κιχς  ΒΡ):  ΪΙογπ  57  '8  αοιχαλιδο$]  μοιχαλίδων  (^  +  και 
εχχεουσης  (δΐο)  αιμα  Α  +  και  εκχεουσώ\  αιμα  |  θησω]  θησομαι  Α  |  αιματι]  τω 
αιματι  σου  και  δωσω  σε  εις  αιμα  Λ  |  ζήλους  Α  39  κατασκοψουσιν  Α  \  τα 
ιααπα]  τον  ιματισμον  Α(<)  \  ληψονται  ̂ ίι  41  εμπρησουσιν  Β^Αί^)  |  πυρι] 
ρΓ  εν  Α  |  εκ  πορνείας]  απο  της  νορν.  σου  Α 

4^3 



XVI  43  ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  παύσομαι,  και  ου  μη  μεριμνήσω  ουκετι.     ̂ άνθ'  ων  ουκ  εμνήσθης  43 
τής  νηπιότητός  σου,  και  ελυπεις  με  εν  πάσι  τούτοις,  και  εγώ  ιδού 
τάς  οδούς  σον  εις   κεφαλήν  σον   δεδωκα,  λέγει  Κύριος-  και  όντως 

εποίησας  την  ασεβειαν  επ\  πάσαις  τα"ις  άνομίαις  σον.    ̂ ταΐιτά  εστίν  44 
πάντα  οσα  είπαν  κατά  σου  εν  παραβολή  λέγοντες  Καθώς  η  μητηρ,  45και  45 
η  θυγάτηρ·  (45)  θυγάτηρ  της  μητρός  σον  σύ  εί  ή  άπωσαμένη  τον  άνδρα 
αυτής  κα\  τα  τέκνα  αυτής,  και  άδελφαϊ  των  αδελφών  σον  αι  άπω- 
σάμεναι  τοίις   άνδρας   αυτών   και  τα  τέκνα  αυτών   η   μητηρ  υμών 

Χετταία,  καϊ  ό  πατήρ  υμών  Άμορραϊος.    4<5 ή  αδελφή  υμών  ή  πρεσ-  46 
βυτέρα  Σαμάρεια,   αυτή   και  αι  θυγατέρες  αυτής,  ή   κατοικούσα  εξ 
ευωνύμων  σου·  και  ή  αδελφή  σον  ή  νεωτέρα  σον  ή  κατοικούσα  εκ 

δεξιών  σον,  "Σόδομα  και  αι  θυγατέρες  αυτής.    47 και  ούδ'  ώί  εν  ταΐς  47 
όδοίς   αυτών    έπορεύθης,   ουδέ   κατά   τάς   ανομίας   αυτών  εποίησας· 
παρά  μικρόν  και  υπερκεισαι  αυτάς  εν  πάσαις  ταΐς  όδοίς  σου.    48  £ω  48 
εγώ,  λέγει  Κύριος,  εί  πεπο'ιηκεν  Σόδομα,  αυτή  και  αι  θυγατέρες  αυ- 

τής, ον  τρόπον  εποίησας  σύ  και  αι  θνγατερες  σον.    *9πλήν  τούτο  49 
το  άνόμημα  Σοδόμων  τής  αδελφής  σον,  νπερηφανία·  εν  πλησμονή 
άρτων   και   εν   ενθηνία   εσπατάλων  αυτή   και   αι   θυγατέρες  αυτής· 
τούτο  ύπήρχεν  αντή  και  ταΐς  θνγατράσιν  αυτής·  και  χείρα  πτωχού 
και  πένητος  ουκ  άντελαμβάνοντο,  50 και  εμεγαλαυχουν  και  εποίησαν  50 
άνομήματα  ενώπιον  μον,  και  εξήρα  αυτάς  καθώς  είδον.    51  και  Σα-  $ι 
μάρεια  κατά  τάς  ήμίσεις  τών  αμαρτιών  σου  ούχ  ημαρτεν  και  επλή- 
θυνας  τάς  ανομίας  σου  υπέρ  αυτάς,  και  εδικαίωσας  τάς  άδελφάς 

σον  εν  πάσαις  τάίς  άνομίαις  σον  αίς  εποίησας.    52 και  σύ  κόμισαι  52 
βάσανόν  σον  εν  ή  εφθειρας  τάς  άδελφάς  σον  εν  ταϊς  άμαρτίαις  σου 
αΐς  ήνόμησας  υπερ  αυτάς,  και  έδικαίωσας  αύτάς  υπερ  σεαυτήν  και 
σύ  αίσχύνθητι  και  λάβε  την  άτιμίαν  σον  εν  τώ  δικαιώσαί  σε  τάς 
άδελφάς  σον.    53 και  αποστρέψω  τάς  άποστροφάς  αντών  τήν  άπο-  53 
στροφήν   Σοδόμων  και  τών  θυγατέρων  αυτής,  και  αποστρέψω  τήν 

Ας)  43  εμνησθης]  +  την  ημεραν  Α(^  |  πασιν  Α  |  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  |  ασεβει- 
αν]-^ σου  Α  45  οπι  θυγατηρ  2°  Α  |  οπι  σον  ι°  Α  ]  αδελφαι]  ρν  αι 

Α(^  |  σον  των  αδελφών  Α  |  οπι  νμων  Χετταια  και  ο  πατήρ  (^*  (Ιιαΐ)  (21  (""ε)) 
47  ονδ  ως]  ου  δωσω  σε  Β*  |  παρά]  κατα  (^*  (τάρα  ί^11^)  |  μικρόν]  +  (δΐΐϋ  ·*  ) 
οσον  |  και  (ϋίδ  30Γ  και  Β*  ΐπιρίΌΟ  ι°  Β13)  υπερκεισαι  αυτας]  οι  γ'  κ  διε- 
φθειρας  υπερ  αντας  ̂ IΤ18'  |  αυτας]  +  παρα  πικρον  Α  48  Κνριο%]  ρΐ"  αδω- ναι  <3  |  πεποιηκεν]  εποιησεν  |  Σόδομα]  +  η  αδελφή  σου  Α<^  |  εποιησας] 
πεποιηκας  Α  49  το  ανομημα]  ρΓ  (δΠϋ  Φ )  ην  (±\  Σοδόμων]  δ  61  μ  δΐΐρ 
Γ3.3  Α3)  |  υπερηφάνεια  0*  (-νια  ζ)3)  |  ευθηνια]  +  οίνου  Α  \  άντελαμβάνοντο] ά\τελαβοντα  Α  50  ανομηματα]  άνομα  Α  |  μου]  εμου  Α  |  ειδον]  οιη  Α 
ιδεί  ̂   51  α*Όμια$]  αμαρτίας  Α  |  αις]  ας  52  εφθειρας]  διεφθειρας 
Α  |  σεαντην]  σαυτη\              55  θυγατέρων  ι°]  αδελφω\ 4*4 
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χνπ  4 

άποστροφην  Σαμάρειας  και  τών  θυγατέρων  αυτής,  κα\  αποστρέψω  Β 

54  την  άποστροφην  σου  εν  μέσω  αυτών,  5Αδπως  κομιση  την  βάσανόν 
σου  και  άτιμωθήση  εκ  πάντων  ων  εποίησας  εν  τω  παροργίσαι  με. 

55  55  και  η  άδεΧφή  σου  Σόδομα  και  αϊ  θυγατέρες  αυτής  άποκατασταθή- 

σονταί  καθώς  ήσαν  άπ'  αρχής·  και  σύ  κα\  αί  θυγατέρες  σου  άπο- 
56  κατασταθήσεσθε  καθώς  άπ'  αρχής  ητε.  56 και  ει  μη  ην  Σόδομα  ή 

άδεΧφη   σου   είς  ακοην  εν  τώ   στόματι   σου  εν  ταϊς  ημέραις  υπερ- 
57  ηφανιας  σου,  57 προ  του  άποκαΧυφθήναι  τάς  κακίας  σου,  6ν  τρόπον 

νυν  όνειδος  εί  θυγατέρων  Συρίας  και  πάντων  τών  κύκΧω  αυτής  θυ- 

58  γατέρων   άΧΧοφύΧων   τών   περιεχουσών   σε   κύκΧω,  58τά?  ασεβείας 
59  σου  και  τάς  ανομίας  σου  κεκόμισαι  αύτάς,  Χέγει  Κύριος.  59τάδε 

Χέγει  Κύριος  Και  ποιήσω  εν  σοι  καθώς  έποίησας,  ώς  ητίμωσας  ταύτα 

6ο  του  παραβήναι  την  διαθήκην  μου.  6ο και  μνησθήσομαι  εγώ  της  δια- 
θήκης μου  τής  μετά  σου  εν  ήμέραις  νηπιότητός  σου,  και  αναστήσω 

6ι  σοι  διαθήκην  αϊώνιον.  61  και  μνησθήστ)  τήν  όδόν  σου,  και  έξατι- 
μωθήση  εν  τώ  άναΧαβεΊν  σε  τάς  άδεΧφάς  σου  τάς  πρεσβυτέρας 
σου  συν  ταΐς   νεωτέραις   σον,  και  δώσω   αύτάς   σοι  εϊς  οϊκοδομήν 

62  και  ουκ  εκ   διαθήκης  σου.    62 και  αναστήσω  εγώ  την  διαθήκην  μου 
6$  μετά  σον,  και  έπιγνώσει  οτι  εγώ  Κύριος'  6ί6πως  μνησθής  και 

αισχννθης,  και  μη  η  σοι  ετι  άνοΊξαι  το  στόμα  σον  από  πρόσωπον 
τής  ατιμίας  σον,  εν  τω  έξιΧάσκεσθαί  μέ  σοι  κατά  πάντα  οσα  έποί- 

ησας, Χέγει  Κύριος. 

XVII  *        ζΚαί    έγένετο    Χόγος    Κυρίου    προς  μέ   Χέγων   2Υ'ιέ  άνθρώπον, 
διήγησαι  διήγημα  και  ειπον  παραβοΧήν  προς  τον  οίκον  τον  ΊσραήΧ, 

3  3 και  έρεϊς  Ύάδε  Χέγει  Κύριος  Αετός  ό  μέγας  ό  μεγαΧοπτέρνγος,  ό 
μακρός  τη  έκτάσει,  πΧηρης  όννχων,  ος  εχει  τό  ηγημα  είσεΧθειν  εϊς  τον 

4  Αίβανον,  και  εΧαβε  τά  έπιΧεκτα  τής  κέδρον,  4τά  ιίκρα  τής  άπαΧότητος 
άπέκνισεν,  και  ηνεγκεν  αυτά  εις  γήν  Χανάαν,  είς  πόΧιν  τετειχισμένην 

54  οπως  κομιση]  οττ.  κομίσω  0*  ι^α  κομιση  0™%  |  τω  παροργίσαι]  τω  Α^ 
σε  παρ.  Α  55  αρχής  ι°]  +  και  Σαμάρεια  και  αι  θυγατέρες  αυτής  απο- 
κατασταθησονται  καθώς  ησαν  απ  αρχής  Α(<)  |  αποκαταστασθησεσθε  Β*  (απο· 
κατασταθ.  Β15)  56  υπερηφάνειας  0*  (-νιας  <^Ά)  57  Συρειας 
Β*  (-ριας  Β1")  58  τας  ασέβειας... κεκόμισαι]  εν  ταις  ασεβιαις  σου  και  ταις 
ανομιαις  σου  συ  κεκοσμησαι  Α  |  κεκόμισαι]  ρτ  ου  ΒΆΪ>  (νιάϊ  0.  |  αυτας]  αυτα 
59  Κύριος]  ρτ  αδωναι  Α(^)  |  οηΐ  εν  Α  |  ητιμασας  Α(^  61  ατιμασθηση 
Α  |  615  οικοδομην]  εις  δοκιμην  (εις  οικοδ.  Ο^"1^)  |  σου  5°]  μου  Α  οηΐ  (^) 
62  οπι  εγω  ι°  Α  |  επίγνωση  Β3ΐ)ΑΓ,)  63  το  στόμα  σου]  τα  στόμα  Α 
στόμα  |  της  ατιμίας]  οϊώ.  της  Α  \  εν  τω  εξιλασκ.]  ρτ  και  Α  |  Κύριος]  ρτ 
αδωναι  XVII  1  ρΓ  ΐίΐ  περι  του  αετού  του  μεγάλου  0™ε$νρ       3  Κύριος] 
ρΓ  αδωναι  (,>  \  αετός]  ρτ  ο  Α(^)  |  εκτασει]  εκστασει  Α  |  ελαβεν  Α^  |  επίλεκτα] 
εκλεκτά  Α  4  απεκνειξεν  Β*  ν'ά  |  Χανααν]  Χαλδαιων  Α 
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Β  εθετο  αυτά.    5  και  ελαβεν  άπό  τού  σπέρματος  τής  γης  και  εδωκεν  5 
αύτο  εις  το  πεδίον  φυτόν  εφ*  ύδατι  πολλώ,  επιβλεπόμενον  εταξεν 
αυτό.      6  καϊ    άνετειλεν   κα\    £γ4ν€Τ0  εις  αμπελον   ασθενούσαν   κα\  6 
μικράν,  του  επιφαίνεσθαι  αυτήν  τα   κλήματα  αυτής  βττ'  αυτό,  και 
ρίζαι  αυτής  ύποκάτω   αυτής  ήσαν.      και  εγενετο  εις   αμπελον  και 
εποίησεν   άπώρυγας    και    εξέτεινεν  την   άναδενδράδα  αυτής.     7  καϊ  γ 
εγενετο  άετος  έτερος  μέγας  μεγαλοπτερυγος  πολύς  ονυζιν,  και  ιδού  77 
άμπελος  αϋτη   περιπεπλεγμένη   προς  αυτόν,  και  ρίζαι  αυτής  προς 
αυτόν,  και  τα  κλήματα  αύτής  εξαπεστειλεν  αύτώ  του  ποτίσαι  αυτήν 

συν   τω  βωλω  της  φυτείας  αυτής.     8  εις   πεδίον   καλόν  εφ'  ϋδατι  δ 
7τολλω  αυτη  πιαίνεται,  του  ποιεΊν  βλαστούς  και  φερειν  καρπόν,  του 
είναι  εις  αμπελον  μεγάλην.    9 δια  τούτο  ειπόν  Τάδε  λέγει  Κύριος  Ει  9 
κατευθύνει,  ούχ\  αι  ρίζαι  τής  άπαλότητος  αύτής  και  6  καρπός  σαπή- 
σεται,  και  ξηρανθήσεται  πάντα  τα  προανατελλοντα  αύτής,  και  ούκ  εν 

βραχίονι  μεγάλω  ούδ'  εν  λαω  πολλώ  τού  εκσπάσαι  αυτήν  εκ  ριζών 
αύτής;    10 και  ιδού  πιαίνεται·  μη  κατευθύνε! ;   ούχ  άμα  τώ  αψασθαι  το 
αύτής  ανεμον  τον  καύσωνα  ξηρανθήσεται ;   σύν  τώ  βωλω  ανατολής 

αύτής  ξηρανθήσεται.  11  Και  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  ιι 
Ι2Υίβ  ανθρώπου,   ειπον   δη   προς  τον   οίκον  τον   παραπικραίνοντα  ΐ2 
Ούκ  επίστασθε  τι  ην  ταύτα;   ειπόν  "Οταν  ελθη  βασιλεύς  Βαβυλώνος 
επ\  Ιερουσαλήμ,  και  λήμψεται  τον  βασιλέα  αύτής  και  τούς  άρχοντας 

αύτής  και  αξει  αύτούς  προς  εαυτόν  εις  Βαβυλώνα.     13 και  λήμψεται  εκ  13 
του   σπέρματος  τής  βασιλείας,  και  διαθήσεται  προς  αύτόν  διαθήκην 

και  είσάξει  αύτον  εν  άρα,  και  τούς  ηγεμόνας  τής  γής  λήμψεται,  Ι4τού  14 
γενέσθαι    εις    βασϊλείαν   άσθενή    το   καθόλου  μη    επαίρεσθαι,  τού 

φυλάσσειν  την  διαθήκην  αύτού  και  ιστάνειν  αύτήν.     15 και  άποστη-  15 

Α  Ο.  5  φυτον]  +  (δίΛ  θ'  *)  ληπτον  0*  (λ.  ίηιρΓοΙ)  (^?)  6  ασθενούσαν]  ευθη- νουσαν  Α  |  μικράν]  +  τω  μεγεθει  Α(^  |  του  επιφαινεσθαι]  τω  επιφ.  Α  |  αυτήν] 
αυτη\  Ανιά  |  οπι  επ  αυτο  και  ριξ'αι  αυτής  ̂ *  (Ηαβ  0™%)  \  αυτο]  αυτήν  Α  \  ριξ'αι] 
ρΓ  αι  Α(^  |  Ηδ  50Γ  υποκατω  αυτής  Β*  (ιιηοΐδ  ϊηοΐ  2°  Βα1))  |  αυτής  3°ϊ  αυτου  0.&  I 
ησαν  ηηοίδ  ίηοΐ  ΒΆ  (ϊ&$  ηηοοδ  Β*>)  |  αμπελον  2°]  +  μεγαλην  Α  |  αναδενδρα  Β* 
(-δραδα  Β3*5)  7  ρι^αι]  ρΓ  αι  Α<3  |  εξαπεστειλεν]  ρΓ  και  Α  |  αυτω]  αυτήν 
Α  |  συν  τω  βωλω]  απο  του  πρεμνου  (ί111^  |  φυτιας  Α  8  ποιειν]  ποιησαι 
Α(^)  |  βλαστούς]  καρπον  Α  |  φερειν  καρπον]  ενεγκαι  βλαστον  Α  9  Κ  17)10$] 
ρΓ  αδωναι  ̂   |  κατευθύνει]  κατευθυνθησεται  Α  \  απαλοτητος]  απ  δυρ  ταδ  Βα1)  | 
καρπός]  +  αυτής  ̂   |  οπα  σαπησεται  ̂ *  (Ηαβ  ί^"^)  |  αυτής  2°]  +  (δΗΪ>  ) 
ξηρανθησεται       |  ουδ]  ουδε  Α  10  οι/χ]  ουχί  Α  |  ξηρανθησεται  ΐ°] 
+  ξηρασία  Α^  |  οπι  ξηρανθησεται  2°  Α  12  οίκον]  +  Ιηλ  Α  \  ην]  εστϊ\ 
Α  εστί  ̂ Iη&  |  ταύτα  ειπον]  ταύτα  α  ειπον  Α  ταύτα  α  ειπρν  αυτοις  |  οταν 
ελθη]  ιδου  ηξει  ̂ Iηε  |  επι]  εις  Α  \  οτη  και  ι°  Α  |  ληψεται  :  ΐίειη  13  Ηδ  | 
οιώ  και  τους  άρχοντας  αυτής  Α  |  εαυτόν]  αυτόν  Α  13  οτη  εκ  |  ηγεμόνας] 
ηγουμένους  Α(^)        14  και  ιστα^α»*]  του  ιστ.  Α 
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σεται  άπ'  αυτόν  του  ε'ξαποστέΧΧειν  αγγέλους  εαυτού  εϊς  Αιγύπτου,  Β 
του   δούναι  αύτω  Ίππους  και  Χαόν  πολύν,     εί  κατευθυνεϊ;   εί  δια- 
σωθησεται  ό  ποιών  εναντία;  και  παραβαίνων  διαθηκην  εί  διασωθησε- 

ι6  ται;  16 ζω  εγώ,  λβγβι  Κύριος,  εάν  μη  εν  τόπω  6  βασιλεύς  6  βασΐλεύσας 
αυτόν,  ος  ητ'ιμωσεν  την  άράν  μου  και  ος  παρέβη  την  διαθηκην  μου, 

17  μετ  αυτοί)  εν  μέσω  ΒαβυΧώνος  τεΧευτησει.  17  και  ουκ  εν  δυνάμει 
μεγάλτ}  ούδ'  εν  οχΧω  ποΧΧω  ποιήσει  προς  αυτόν  Φαραώ  πόΧεμον,  εν 

ιδ  χαρακοβοΧία  και  εν  οίκοδομτ]  βεΧοστάσεων  του  ε'ξάραι  ψυχάς.  18 και 
ητ'ιμωσεν  όρκωμοσ'ιαν  του  παραβηναι  διαθηκην,  και  ιδού  δε'δωκα  την 

ία  χεϊρα  αυτού,  και  πάντα  ταύτα  εποίησεν  αυτώ'  μη  σωθησεται ;  Ι9διά 
τούτο  εϊπόν  Ύάδε  Χέγει  Κύριος  Ζώ  εγώ  εάν  μη  την  όρκωμοσ'ιαν  μου 
ην  ητ'ιμωσεν,  και  την  διαθηκην  μου  ην  παρέβη,  και  δώσω  αυτήν  εις 

ίο  κεφαλήν  αυτού.    20 και  εκπετάσω  επ*  αύτόν  το  δίκτυον,  και  άΧώσεται 
2ΐ  εν  τι]  περιοχή  αυτού.  21  εν  πάστ]  παρατάξει  αυτού  εν  ρομφαία  πε- 

σούνται,  και  τους  καταΧοίπους  εις  πάντα  ανεμον  διασπερώ·  και  επι- 
22  γνώσεσθε  διότι  εγώ  Κύριος  ΧεΧάΧηκα.  22 Διότι  τάδε  Χεγει  Κύριος 

Και  Χήμψομαι  εγώ  εκ  των  εκλεκτών  της  κέδρου  εκ  κορυφής,  καρδίας 

23  αυτών  άποκνιώ  και  καταφυτεύσω  εγώ  έπ'  ορος  ύψηλόν,  23και  κρε- 
μάσω αυτόν  εν  ορει  μετεώρω  ΊσραήΧ  και  καταφυτεύσω,  και  έξοίσει 

βλαστόν  και  ποιήσει  καρπόν  και  εσται  εις  κέδρον  μεγάΧην  και 
άναπαύσεται  υποκάτω  αυτού  πάν  ορνεον,  και  πάν  πετεινόν  υπό  την 

σκιάν  αυτού  άναπαύσεται·  τά   κλήματα   αυτού  άποκατασταθησεται. 
24  24 και  γνώσονται  πάντα  τά  ξύΧα  τού  πεδίου  διότι  εγώ  Κύριος  ό 

ταπεινών  ξύΧον  ύψηΧόν  και  υψών  ξύλον  ταπεινόν,  και  ξηραίνων 
ξύΧον  χΧωρόν  και  άναθάΧΧων  ξύΧον  ζηρόν.  εγώ  Κύριος  ΧεΧάΧηκα 
και  ποιήσω. 

15  εξαποστελειν  \  οτιϊ  εαυτού  0.  |  διασωθησεται  2°]  σωθησεται  Α(^  Α(^ 
16  £ω]  ρΓ  δια  τούτο  Α  |  Κνριο$]  ρτ  αδωναι  ̂   |  τοπω]  τω  τοπω  ω  Α  τω  τοπω 

|  ο  βασιλεύς  ο  βασιλευσας]  του  βασιλέως  τον  βασιλενσαντος  <^)Π1£  17  ονδ] 
ονδε  Α^  |  βελοστασεως  Α  \  ψυχας]  +  πολλας  18  και  ητιμωσεν]  οτι  ητι- 
μασεν  Α  \  δεδωκα]  δεδωκεν  Αί^"1^  19  Κνριο$\  ρτ  αδωναι  ̂   |  την  ορκωμοσιαν 
...παρέβη]  την  διαθηκην  μον  ην  παρέβη  και  την  ορκ.  μου  ην  ητιμωσεν  Α  |  αυτήν] 
αυτα  ΑΟ™^  20  δικτνον]  +  μον  Α(^  |  αυτού]  +  (δαβ  **'  (^))  και  αξω  αυτόν 
615  Βαβυλώνα  και  διακριθησομαι  μετ  αυτού  εκει  την  αδικιαν  αυτού  ην  ηδικησεν 
εν  εμοι  Α(^)  21  εν  παση  παρατάξει  αυτόν]  και  πάσας  φυγαδειας  (-δας 
(}*  -δια*  <^Λ)  αυτού  εν  παση  τη  π.  αντου  Α(^  και  πάντες  οι  εκλεκτοί  συν  [παση 
τη  π.  α.]  (,)"1^  |  πεσουται  13*  (πεσουντ.  Β^)  22  διότι]  δια  τούτο  ειπον  Α  \ 
Κύριος]  ρΓ  αδωναι  ̂   |  ληψομαι  |  εκλεκτών]  επίλεκτων  Α^  |  ογπ  εκ  2°  Α  | 
κορνφης]  +  καρδίας  αντων  Α  +  (5ΐι1:>  θ'  )  και  δωσω  απο  κεφαλής  παραφυάδων αυτής  \  αυτών]  +  και  δωσω  απο  κεφαλής  παραφυαδω\  αυτής  καρδίας  αυτών  Α 
23  Ισραήλ]  ρΓ  του  Α  |  ορνεον  και  παν  πετεινόν]  θηριον  και  τα  πετεινα  Α  |  τα 
κλήματα]  ρτ  και  Α      24  7Γίδιοΐ']  αγρού  Α  \  υψών]  ρΓ  ο  Λ  Ο  |  ξνρον  Β*  (ξηρ.  Βα1') 

5ΕΡΤ.  III.  4Γ7  1313 



XVIII  I ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

'Και  έγένετο  λόγος   Κνρίον   προς  μέ  λέγων  2Υίέ  ανθρώπου,  τί\  XVIII 
ύμιν   ή   παραβολή   αύτη  έν  τοϊς  υίοϊς  Ισραήλ,  λέγοντες  Οι  πατέρες 
εφαγον  ομφακα,  και  οι  οδόντες  των  τέκνων  έγομφίασαν ;   3ζώ  εγώ,  3 
λέγει  Κύριος,   εάν   γένηται  ετι  λεγομένη   η   παραβολή  αντη  εν  τώ 

Ισραήλ.    4 οτι   πασαι  αί  ψυχαΐ  έμα'ι  εισιν,  ον  τρόπον  ή  ψυχή  του  4 
πατρός  ούτως  κα\  ή  ψυχή  του  υιού,  εμα'ι  εΙσιν  ή  ψυχή  ή  άμαρτάνουσα, 
αντη  άποθανεΐται.    5ό  δε  άνθρωπος  ος  εσται  δίκαιος,  ό  ποιών  δίκαιο-  ζ 
σύνην,  6έπ\  τών  ορέων  ου  φάγεται,  και  τους  οφθαλμούς  αύτού  ου  μή  6 

έπάρτ]   προς  τα.  ενθυμήματα  ο'ίκου  Ισραήλ,   και  τήν  γυναίκα  του 
πλησίον  αυτού  ου  μή  μιάντ),  και  προς  γυναίκα  εν  άφέδρω  ούσαν  ού 
προσεγγιεϊ,   7  και  ανθρωπον   ου    μή   καταδυνάστευση,   ενεχυρασμον  η 
οφειλοντος  αποδώσει  και  αρπαγμα  ούχ  άρπάται,  τον  αρτον  αυτού  τώ 

πεινώντι  δώσει  και  γυμνον  περιβάλει,  8 και  το  άργύριον  αυτού  επί  8 
τόκω  ού  δώσει  και  πλεονασμον  ού  λήμψεται,  και  εξ  αδικίας  απο- 

στρέψει τήν  χείρα  αύτού,  κρίμα  δίκαιον  ποιήσει  ανά  μέσον  ανδρός  και 
ανά  μέσον  του  πλησίον  αύτού,  9 και  τοϊς  προστάγμασίν  μου  πεπό-  9 
ρευται,  τά  δικαιώματα  μου   πεφύλακται  του   ποιήσαι  αύτά·  δίκαιος 
ούτός  εστίν,  ζωτ}   ζήσεται,  λέγει   Κύριος.     10  και  εάν   γεννήση  υιον  ίο 
λοιμόν,   εκχέοντα  αίμα   και   ποιούντα  αμάρτημα,   11  εν  τη   όδώ  του  ιι 
πατρός  αύτού  τού   δικαίου  ούκ  έπορεύθη,  αλλά  και  έπ\  των  ορέων 

εφαγεν  και  τήν  γυναίκα  τού  πλησίον  αύτού  έμίανεν,  12  και   πτωχον  ΐ2 
και  πένητα  κατεδυνάστευσεν,  και  αρπαγμα  ήρπασεν  και  ενεχυρασμον 

ούκ  άπέδωκεν  και  βι'ϊ  τά  ε'ίδωλα  εθετο  τούς  οφθαλμούς  αυτού,  άνομίαν 
πεποίηκεν,  13 μετά  τόκου  έδωκε  καϊ  πλεονασμον  ελαβεν   ούτος  ζωη  13 
ού  ζήσεται,  πάσας  τάς  ανομίας  ταύτας  έποίησεν,  θανάτω  θανατω- 

θήσεται,  το  αίμα  αύτού  €7τ'  αύτον  εσται.     τ*εάν  δέ  γεννήση  υίόν,  και  14 
'ίδτ)  πάσας  τάς  αμαρτίας  τού  πατρός  αύτού  άς  έποίησεν,  και  φοβηθη 
και  μή  ποίηση  κατά  ταύτας,  Ι5έπ\  τών  ορέων  ού  βέβρωκεν  και  τούς  15 
οφθαλμούς  αύτού  ούκ  εθετο  εις  τά  ενθυμήματα  οϊκου  Ισραήλ,  και  τήν 

XVIII  2  αντη]  +  εττι  της  γης  Α  |  εγομφιασαν]  εμωδιασαν  0™%  3  Κνριος] 
ρΓ  αδωναι  Α(^)  4  αι  ψνχαι]  οιώ  αι      |  οηα  αντη  Α  |  αποθανειταϊ]  +  και 
τον  φαγοντος  τον  ομφακα  αιμωδιασουσιν  οι  οδόντες  αντον  Α  5  οιη  ος 
Α  |  δικαιοσννην]  ρτ  κρίμα  και  Α(^  6  προς  ι°]  επι  Α  7  αρτον] 
αϊδρα  Α  |  τω  πεινωντι]  οπι  τω  Ρ  |  περιβάλει]  +  ιματιον  Α(^*  +  ιματιω  (^"^ 
8  ληψεται  Β13 ζ)3:  ϊίεπι  2ο  (2°)  \  οπι  και  3°  <2  I  αδικειας  Β*  (-κιας  Β15) 
9  τα  δικαιώματα]  ρΓ  και  Α  |  οιη  οντος  Α  |  Κνριος]  ρ  γ  αδωναι  Α(^  10  και 
εαν  γέννηση]  εαν  δε  γέννησης  Α  |  αμάρτημα]  αμαρτήματα  Α(^)  13  εδωκεν 
Α(^  |  θανατωθησεται]  αποθανειται  Α  \  οιώ  το  αιμα  αυτού  επ  αντον  εσται  (^* 
(ηαο  (21  ί"1^)  14  γέννησης  Α  \  κατα  ταντας]  κατ  αντας  Α  15  οι; 
βεβρωκεν]  ουκ  εφαγε\  Α  |  ενθυμήματα]  οι  γ'  είδωλα  (^"^ 

4ι9 



ΙΕΖΕΚΙΗΛ 
XVIII  25 

ι6  γυναίκα  τού  πλησίον  αύτού  ουκ  εμίανεν,  16  και  ανθρωπον  ου  κατεδυ-  Β 
νάστευσεν  και  ενεχυρασμον  ουκ  ενεχύρασεν  κα\  αρπαγμα  ούχ  ήρ- 
πασεν,  τον  Ιίρτον  αυτοί)  τώ  πεινώντι  εδωκεν  και  γυμνον  περιεβαλεν, 

ΐ7  17  και  α7τ'  αδικίας  άπεστρεψε  την  χείρα  αυτού,  τόκον  ούδε  πλεονα- 
σμόν  ουκ  εΧαβεν,  δικαιοσύνην  (ποίησαν  και  4ν  τοις  προστάγμασίν  μου 

ι8  επορεύθη,  ού  τελευτησει  εν  άδικίαις  πατρός  αυτοί),  ζωη  ζησεται.  18 6 
δε  πατήρ  αυτού  εάν  θλίψει  θλίψη  και  άρπάστ]  αρπαγμα,  εναντία 
εποίησεν  εν  μέσω  του  λαού  μου,  και  απο^ανείται  εν  τη  αδικία  αυτοί). 

19  19 και  ερεϊτε  Τι  οτι  ουκ  ελαβεν  την  άδικίαν  ό  υ'ώς  του  πατρός;  οτι  ό 
υιός  δικαιοσύνην  και  έλεος  πεποίηκεν,  πάντα  τα  νόμιμα  μου  συνετη- 

2ο  ρησεν  και  εποίησεν  αυτά,  ζωη  ζησεται.  20η  δε  ψνχή  ή  άμαρτάνουσα 
άποθανείται·  ό  δε  υίόί  ου  λημψεται  την  άδικίαν  του  πατρός,  ουδέ  ό 

πατήρ  λημψεται  την  άδικίαν  του  νιού'  δικαιοσύνη  δικαίω  επ'  αυτόν 
2ΐ  εσται,  και  ανομία  άνόμω  επ'  αύτον  εσται.  21  και  ό  άνομος  εάν  απο- 

στρέψω εκ  πασών  των  ανομιών  αυτού  ων  εποίησαν,  και  φυλάξηται 
πάσας    τάς    εντολάς   μου  και  ποίηση   δικαιοσυνην   και  ελεο$·,  £0)77 

22  ζησεται,  ού  μη  άποθάνη.  22  πάντα  τα  παραπτώματα  αύτού  οσα 
εποίησεν  ού  μνησθησεταΐ'   εν  τη  δικαιοσύνη  αύτού  ή  εποίησεν  ζησεται. 

23  Ζ3μη  θελήσει  θελήσω  τον  θάνατον  τού  άνομου,  λέγει  Κύριος,  ώς  το 
24  άποστρεψαι  αύτον  εκ  της  όδού  της  πονηράς  και  ζην  αύτόν ;  24εν  δε 

τώ  άποστρεψαι  δίκαιον  εκ  της  δικαιοσύνης  αύτού  και  ποιησαι  άδικίαν 
κατά  πάσας  τάς  άνομίας  ας  εποίησεν  ό  άνομος,  πάσαι  αι  δικαιοσυναι 
αύτού  άς  εποίησεν  ού  μη  μνησθώσιν  εν  τώ  παραπτώματι  αύτού  ώ 
παρεπεσεν   και   εν  ταίς  άμαρτίαις   αύτού    αις    ήμαρτεν,   εν  αύταίς 

25  άποθανείται.     25  και  είπατε  Ου  κατευθύνει  η  όδός  Κυρίου,  άκουσατε 

16  τω  πεινωντι]  οιπ  τω      |  περιεβαλεν]  +  ιματιον  ̂   17  απ]  απο  Α  |  Α(^ 
απεστρεψεν  Α(^  |  ουδε]  και  ζ)  18  εαν  θλίψει]  εν  θλίψη  Α  |  θλίψη]  θλιβη 

|  αρπαγμα]  +  (δαο  οι  γ'  ·%' )  αδελφού  19  οπι  τι  Α  |  015  50Γ  οτι  Β* 
(ίιτιρΓοΙ)  ι°  Βα1>)  |  την  αδι/αα^]  οπι  την  Α  |  ο  υιοί  του  πατρός]  υιος  πατρός 
αυτού  Α  |  πεποιηκεν]  εποίησεν  Α  20  αποθανειται]  ρΓ  αυτη  Α(£  I  ο  δε  υιοί] 
υιούς  Α*  (υιος  Α?)  [  ληψεται  Ηδ  ̂ 3:  2°,  Β5  |  πατρος]  + αυτού  Α  ζ)  ]  ο  πατήρ] 
οπι  ο  Α  ξ)  |  αδικειαν  (2°)  Β*  (-κιαν  Β^)  |  υιου]  +  αντον  Α^  |  δικαιω]  δίκαιου 
Α^  |  1)Ϊ5  δΟΓ  και  ανομία... εσται  Β*  (ιιηοϊδ  ίηοΐ  2°  Βα1))  |  ανομω]  άνομου  Α(^ 
21  και  ο  άνομος  εαν  αποστρεψη  εκ]  εαν  δε  αποστραφη  άνομος  απο  Α  \  φυ- 
λαξηται]  φύλαξη  Α  \  δικαιοσυνην  και  έλεος]  τα  δικαιώματα  μου  Α  \  ου]  ρ  γ 
και  Α(|)  22  πάντα  τα  παραπτώματα  αυτού  οσα]  πασαι  αι  αδικιαι  ας 
Α  |  ου]  +  μη  Α(±  |  μνησθησεται]  μνησθώσιν  Α  +  (δίΛ  οι  γ  *· )  αυτω  ̂   |  εν] 
ρΓ  αλλ  Α  |  ̂σεται]  ρΓ  εν  αυτη  Α  23  μη  θελήσει  θελήσω]  οτι  ου  βουλο- 
μαι  Α  |  Κύριος]  ρΓ  κΊ  Αζ£  |  οδου]  +  αυτού  Α  24  εκ]  απο  Α  \  ποιησαι] 
ποίηση  Α(±  |  άνομος]  +  (βμ\>  θ'  ·*·)  και  ποίηση  και  (+ ου  0*)  ζησεται  () 
25  κατευθύνει  ι°]  κατορθοι  Α 419 
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XVIII  26 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  δή,  οίκος  ΊσραήΧ·   μη  ή  όδόί  μον  ου  κατευθύνει;   ουχί  η  όδδς  υμών 
ού  κατευθύνει;  26  εν  τω  άποστρεψαι  τον  δίκαιον  εκ  τής  δικαιοσύνης  26 
αυτόν  και  ποίηση  παράπτωμα,  κα\  άποθάνη  εν  τω  παραπτώματι  ώ 

εποίησεν,  εν   αυτω   άποθανείται.      27 κα\   εν  τω   άποστρεψαι  ανομον  ιη 
άπ6  της  ανομίας  αυτοΰ  ης  εποίησεν  κα\  ποίηση  κρίμα  και  δικαιοσύνην, 

ούτος  την  ψνχήν   αΰτου  εφύΧαξεν.    28 και  άπέστρεψεν  εκ    πασών  23 
ασεβειών   αυτοΰ  ων  εποίησεν,  ζωτ}  ζήσεται,  ου  μη  άποθάνη.    29 και  29 
Χεγουσιν  6  οίκος  του  ΙσραήΧ  Ου  κατορθοϊ  η  οδός  Κυρίου,     μη  η  οδός 
μου  ου   κατορθοϊ,  οίκος  ΊσραήΧ;   ουχί  η  όδόί  υμών  οι)  κατορθοϊ; 

3^εκαστον   κατά  την   όδόν  αυτοΰ   κρινώ  υμάς,  οίκος  'ΐσραήΧ,  Χέγει  30 
Κί/ριος·    επιστράφητε    και  αποστρέψατε  εκ   πασών  τών  ασεβειών 
υμών,  και  ουκ  έσονται  ΰμϊν  εις  κόΧασιν  αδικίας.    31  απορρίψατε  από  31 
εαυτών  πάσας  τάς  άσεβίας  υμών  ας  ησεβησατε  εις  εμε,  και  ποιήσατε 
εαυτοϊς  καρδίαν  καινην  και  πνεύμα  καινόν   και  ινα  τί  αποθνήσκετε, 

οίκος  ΊσραήΧ;  32 διότι  ου  θεΧω  τον  θάνατον  του  αποθνήσκοντος,  Χεγει  32 
Κύριος. 

1Κάι  σΰ  Χάβε  θρήνον  επ\  τον  άρχοντα  του  ΊσραήΧ,  2 και  ερεΊς  Τί  *  XIX 
η  μητηρ  σου  ;  σκύμνος·  εν  μεσω  Χεόντων  εγενήθη,  εν  μέσω  Χεόντων 
επΧηθυνεν   σκύμνους    αυτής.    3  και   άπεπήδησεν   εις    τών   σκύμνων  3 
αυτής,  Χεων  εγένετο,  και  εμαθεν  του  άρπάζειν  άρπάγματα,  ανθρώπους 
εφαγεν.    4 και  ηκουσαν  κατ  αυτοΰ  εθνη,  εν  τή  διαφθορά  αυτών  συν-  4 
εΧήμφθη,  και  ήγαγον  αυτόν  εν  κημω   εις  γήν  Αιγύπτου.     5 και  ίδεν  5 
οτι  άπώσται  άπ'  αυτής,  άπώΧετο  ή  ΰπόστασις  αυτής·   και  εΧαβεν 
ιιΧΧον  εκ  τών  σκύμνων  αυτής,  Χεοντα  εταξεν  αυτόν.    6κα\  άνεστρε-  6 
φετο  εν  μεσω  Χεόντων,  Χεων  εγενετο,  και  εμαθεν  άρπάζειν  άρπά- 

γματα, ανθρώπους  εφαγεν  7 και  ενεμετο  τω  θράσει  αυτοΰ  και  τά?  η 
πόΧεις  αυτών  εξηρημωσεν,  και  ηφάνισεν  γήν  και  τό  πΧήρωμα  αυτής 

25  οίκος]  ρΓ  πας  Α  |  κατευθύνει  1°]  κατορθοϊ  (^"^  (  υμών]  ημών  Α        26  τον 
δίκαιον]  οηι  τον  Α      28  και]  ρΓ  και  ιδεν  Α  (δεά  ιδ.  ρυηοΐϊδ  αοΐίεο  Α?)  εί  (δυΐ)  Φ) 

|  ασεβειών]  των  ασεβιων  Α       29  του  Ισραήλ]  οηι  τον  Α  \  μοον  Β*  (μου  ου 
Βα?ΐ3)  30  εκαστον]  ρΓ  δια  τούτο  Α  εί  (δαβ  οι  γ'     )  <3  |  νμας]  νμεις  Α  \ 
Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α(±  |  ασεβιων  Α  31  ασέβειας  Βαΐ3<3  |  ησεβησατε  εις 
εμε]  εποιησαται  Α  \  καινον]  +  και  ποιησαται  πάσας  τας  εντολας  μον  Α  |  Ισραήλ] 
+  λεγει  κ$  Α  32  Κνριος]  ρΓ  αδωναι  Α<^)  +  και  επιστρεψαται  και  ξησαται  Α 
+  θ'  και  επιστρέψατε  και  ζήσατε  0*νιά  (-σετε  <^Ά)  XIX  1  ρΓ  ίϊί  θρήνος 
€7τι  τον  άρχοντα  ΐηλ  Ο^ε^ρ  |  σν]  +  νιε  ανον  Α  2  σκύμνος]  λέαινα  (ν^ζ  I 
εγενηθη]  ενεμηθη  0™%  |  εν  μεσω  2°]  ρΓ  και  Α  \  εττληθννε  Α  3  απεπηδησεν] 
απεδημησεν  Α  4  κατ  αντον]  περι  αντον  ̂ ,Τ1&  |  αντων]  αντον  Ο™^  |  συνε- 

λήφθη Έ^Ο*  5  ειδεν  Β;ι13  |  απωσται]  αποσπάται  Α  \  απωλετο]  γ>τ  και  Α 
7  τω  θρασει  (ΐη  θ  τα$  αΐΐς  Β?)]  ρ  γ  εν  Α  \  πολις  Α  \  αντων]  αυτόν  0*ηζ  |  β^ρ^- 
μωσεν  Α 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ  XX  5 

8  άπο  φωνής  ώρύματος  αυτόν.     8καΊ  έδωκαν  έπ'  αυτόν  εθνη  εκ  χωρών  Β 
κυκλόθεν,   και  εζεπετασαν   επ    αυτόν   δίκτυα  αυτών,   εν  διαφθορά 

9  αυτών  συνελήμφθη·  9κα\  εθεντο  αυτόν  εν  κημω  και  &ν.  γαλεάγρα, 
ήλθεν  προς  βασιλέα  Βαβυλώνος,  και  είσηγαγεν  αυτόν  εις  φυλακήν, 

ίο  οπως  μη  άκουσθή  ή  φωνή  αυτού  επ\  τα.  Όρη  του  Ισραήλ.  Ι0Ή 
μήτηρ  σου  ως  άμπελος  και  ως  άνθος  εν  ρόα  εν  ύδατι  πεφυτευμενη, 
6   καρπός  αυτής   κα\  ό  βλαστός  αυτής  εγενετο  εζ  ύδατος  πολλοΰ. 

η  "και  εγενετο  αΰτη  ράβδος  επ\  φυλήν  ηγουμένων,  και  ύψώθη  τω 

μεγεθει  αυτής  εν  μεσω   στελεχών,   και  'ίδεν  τ6  μέγεθος   αυτής  εν 
ΐ2  πλήθει  κλημάτων  αυτής.  12 και  κατεκλάσθη  εν  θυμω,  επί  γήν  Ιρρίφη, 

και  άνεμος  ό  καύσων  εξήρανεν  τα  εκλεκτά,  αυτής-  εξεδικήθησαν,  και 
ΐ3  εζηράνθη  ή  ράβδος  ισχύος  αυτής,  πυρ  άνηλωσεν  αυτήν.     13 και  νυν 
ΐ4  πεφύτευκαν  αυτήν  εν  τή  ερήμω,  εν  γή  άνύδρω.  14 και  έξήλθεν  πυρ 

εκ  ράβδου  εκλεκτών  αυτής  και  κατεφαγεν  αυτήν,  και  ουκ  ην  εν  αύτη 
ράβδος  Ισχύος·  φυλή  είς  παραβολήν  θρήνου  εστίν,  και  εσται  εϊς 
θρήνον. 

χχ   ι        χΚαί  εγενετο  εν  τω  ετει  τω  εβδόμω  τή  πεντεκαιδεκάτη  του  μηνός 
ήλθον   άνδρες  εκ   τών  πρεσβυτέρων  οΐκου  Ισραήλ  επερωτήσαι  τον 

2  κύριον,   και  ε  κάθισαν   προ   προσώπου   μου.      2  και    εγενετο  λόγος 
3  Κυρίου  προς  με  λέγων  3Υίε  άνθρωπου,  λάλησον  προς  τους  πρεσβυ- 

τέρους του  Ισραήλ  και  ε'ρεΐς  προς  αυτούς  Τάδε  λέγει  Κύριος  Ει 
επερωτήσαι  με  ύμείς  έρχεσθε;   ζώ  εγώ  εί  άποκριθήσομαι  ύμίν,  λέγει 

4  Κύριος,  4εΙ  εκδικήσω  αυτούς  εκδικήσει.     υ'ιε  άνθρωπου,  τάς  άνομίας 
5  τών  πάτερων  αυτών  διαμάρτυραι  αύτοίς,  5 και  ερείς  προς  αυτούς 

Τάδε  λέγει  Κύριος  Άφ'  ής  ήμερας  ήρετισα  τον  οίκον  Τσραήλ,  και 
εγνωρίσθην  τω  σπερματι  οΐκου  Ιακώβ,  και  εγνώσθην  αύτοις  εν  γή 

7  ωρυοματος  Β3Ϊ)  8  έδωκαν  επ  αυτόν]  εδωκεν  επ  αυτ.  (^)  επίθετο  Α(^) 
αυτω  (,)"1^  |  βκ  χωρών  κνκλοθεν]  απο  χ.  κ.  Α  κ.  εκ  χ.  (^*  κ.  εκ  των  χ.  (,)"1^  | 
δίκτυα]  ρΓ  τα  Λ  |  διαφθορά]  τρτ  τη  Ο™1^  |  σννελημφθη  {-ληφθη  (^)Ά)]  ρ  γ 
και  Α  9  και  2°]+ηνεγκαν  αντον  Α  \  ηλθεν]  οπι  Α  κ  ηγαγον  αντον  | 
εισηγαγεν]  εισηγαγον  Α  |  η  φωνή  αυτοί»]  αντον  η  φωνη  αντον  Β*  (η  φωνη 
αντον  Βα1}(ν'^)  10  οηι  και  ι°  Α(^  11  εγενετο]  ε-^ενοντο  Α  |  ράβδος] 
ράβδοι  0™Ζ  + ισχνός  Α(^  |  τω  μεγεθει]  ρΓ  εν  Α  \  στελεχεων  Α  \  ειδεν  Β35 
12  ερίφη  Α  |  ο  κανσων]  οηι  ο  Α  |  εξηρανε  Α  |  εξΐδικηθησαν]  εξεδικηθη  Α  \ 
εξηρανθη  η  ράβδος]  εξηρανθησαν  αι  ράβδοι  (,)"'£  |  ανηλωσαν  Β*  (-σεν  Βδ1)) 
13  πεφντενκαν]  εφντενσαν  Α  14  ραβδον]  των  ράβδων  των  0™8  |  ισχνός] 
+  αντης  Α  \  θρηνον]  θρηνονς  (^*  (-νον  ̂ ^)  XX  1  ρΓ  Ιίΐ  προς  τονς  πρεσβντε- 
ρονς  τον  Ίη\  ετει  ζ'  μηνι  ε'  ήμερα  ι  0™8*υΡ  |  τη  ττεντεκαιδεκατη]  εν  τω 
πεμπτω  μηνι  δέκατη  Α  Ο  |  οίκον]  ρΓ  του  Α  3  Ισραήλ]  ρΓ  οίκον  Α  |  Κνριος 
1°]  ρΓ  αδωναι  (,)  |  οηι  ίΐ  ι°  Α  |  νμιν  λέγει]  λέγει  νμιν  |  Κνριος  2°]  ρΓ  αδω^αι 
Α(^            5  Κνριος  ι°]  κς  ο  θς  Α^  |  οίκου]  \>χ  τον  Α 
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χχ  6 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Αιγύπτου,  και  άντελαβόμην  τη  χειρί  μου  αυτών  λέγων  Έγώ  Κύριος  ό 

θεός  υμών.    6έν  εκείνη  τή  ήμερα  άντελαβόμην  τή  χειρ'ι  μου  αντων  6 
του  έζαγαγεϊν  αυτούς  εκ  γης  Αιγύπτου  εις  την  γην  ην  ήτοίμασα  αύτοίς, 

γην  ρέουσαν  γάλα  και  μελί,  κηρ'ιον  εστίν  παρά  πάσαν  την  γην.    7 κα\  η 
είπα  προς  αυτούς  "Έκαστος  βδελύγματα  των  οφθαλμών  άποριψάτω, 
και  εν  τοϊς  έπιτηδεύμασιν  Αϊγύπτον  μη  μιαίνεσθε'  εγώ  Κύριος  ό  θεος 
υμών.    8καί  άπέστησαν  α7τ'  εμού,  και  ουκ  ηθέλησαν  εϊσακούσα'ι  μου,  8 
τα  βδελύγματα  τών  οφθαλμών  αυτών  ουκ  απέρριψαν  κα\  τα  επιτη- 

δεύματα Αιγύπτου  ουκ  έγκατέλειπον.     κα\  είπα  του  έκχεαι  τον  θυμόν 

μου  β7τ'  αυτούς,  του  συντελέσαι  όργήν  μου   εν  αύτοϊς  εν  μεσω  γης 
Αιγύπτου.    9κα\  εποιησα  οπως  το  ονομά  μου  το  παράπαν  μη  βεβη-  9 
λωθή  ενώπιον  τών   εθνών   ων  αυτοί  εϊσιν   εν  μεσω  αυτών,  εν  οίς 
εγνώσθην  προς  αυτούς  ενώπιον  αυτών  του  εξαγαγειν  αυτούς  εκ  γης 

Αϊγύπτον..     10 και  ή'γαγον  αυτούς  εις  την  ερημον,  "και  έδωκα  αύτοϊς  *° 
τα  προστάγματα  μου,  και  τα.  δικαιώματα  μου  εγνώρισα  αύτοϊς,  οσα 

ποιήσει  αυτά  άνθρωπος   κα\  ζήσεται  εν  αύτοϊς.     12 και  τά  σάββατά  ΐ2 
μου  έδωκα  αύτοΐς  του  είναι  εις  σημείον  ανά  μέσον  εμού  και  ανά  μέσον 

αυτών,  του  γνώναι  αυτούς  διότι  εγώ  Κύριος  ό  άγιάζων  αυτούς.     13  και  13 
είπα  προς  τον  οίκον  του  Ισραήλ  εν  τη  ερήμω  *Ει>  τοις  προστάγμασίν 
μου  πορεύεσθε.     και  ουκ  επορεύθησαν,  και  τά  δικαιώματα  μου  άπώ- 
σαντο,   α  ποιήσει  αυτά  άνθρωπος   και  ζήσεται  εν   αυτοις,   και  τά 
σάββατά  μου  έβεβήλωσαν  σφόδρα,     και  εΐπα  του  έκχεαι  τον  θυμόν 

μου  έπ'  αυτούς  εν  τη  ερήμω  του  εξαναλώσαι  αύτούς.     14 και  επο'ιησα  14 
οπως  το  ονομά  μου  το  παράπαν  μή  βεβηλωθή  ενώπιον  τών  εθνών 

ων  εζήγαγον   αύτούς   κατ   οφθαλμούς  αυτών.     15  και  εγώ  εξήρα  τήν  15 
χέίρά  μου  επ*  αυτούς  εν  ττ}  ερήμω  το  παράπαν  τον  μή  είσαγαγεϊν 
αύτούς  εις  τήν  γην  ήν  έδωκα  αύτοϊς,  γην  ρέουσαν   γάλα  και  μέλι, 

5  Αιγυπτω  Α  |  οπι  μου  |  λέγων  εγώ]  λέγει  Β*ν'ά  (λέγων  ε.  Β3ΐ)) 
6  τη  ήμερα  εκεινν  0_  |  βκ  γης]  εις  γην  Α  )  ητοίμασα]  ωμοσα  Α  |  κηριον] 
δυνατή  (δΐε)  Β3Π1£  7  βδελύγματα]  ρΓ  τα  Α  α'  αποκόμματα  θ'  προσ- 
οχθισματα   σ'  τα   σιχχη  |  οφθαλμών]  +  αυτού   Β^Αξ)  \  απορριψατω 
Β5  |  Αιγύπτου]  ιγυπτου  δυρ  ΓΣΐδ  Β35  8  τα  βδβλ.]  ρΓ  (δυΐ)  *  )  έκαστος 

|  αντων]  αντ  δυρ  Γαδ  Β3*3  |  απέρριψαν]  ίη  απε  Γαδ  αΐίη  Β?νί<1  |  ενκατε- 
λειπον  Α  εγκατελιπον  Β1^3  |  ειττα]  ειπον  Α  |  οργην]  ρΓ  την  Α  |  Αΐ7υ- 
πτου]  Αι  δυρ  Γαδ  Β3Ϊ>  9  εποιησα]  ρΓ  ουκ  Βε  ν'ά  10  και]  ρΓ  και 
εξηγαγον  αυτούς  εκ  γης  Αιγύπτου  Α(^)  13  πορεύεσθε]  +  και  τα  δικαιώματα 
μου  φυλάσσετε  του  ποιειν  αυτα  α  ποιήσει  αυτα  ανος  και  ζησεται  εν  αυτοις  και 
παρεπικρανα]  με  ο  οίκος  Ιηλ  εν  τη  ερημω  εν  τοις  προσταγμασιν  μου  Α  |  ΟΓΠ 
και  2°  Α  |  οηι  αυτα  ̂ *  (ΗαΙ)  (^ε)         14  εποιησα]  ρΓ  ουκ  Α 
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XX  27 

ι6  κηρίον  εστίν  παρά   πάσαν   την  γήν  ι6άνθ'  ων  τά   δικαιώματα  μον  Β 
άπώσαντο,  κα\  £ν  τοις  προστάγμασίν  μου  ουκ  επορεύθησαν  εν  αύτοϊς, 
και  τά  σάββατά  μου  εβεβηΧουν,  και  οπίσω  των  ενθυμημάτων  καρδίας 

17  αυτών  επορεύοντο.  17 κα\  εφείσατο  ό  οφθαλμός  μου  επ'  αυτούς  του 
εζαΧείψαι  αυτούς,  και  ουκ  (ποίησα  αυτούς  «ϊ  συντεΧειαν  (ν  τγι  ερημω. 

ϊ8  18 και  είπα  προς  τά  τέκνα  αυτών  εν  τί)  ερημω  Έν  τοις  νομίμοις  τών 
πάτερων  υμών  μη  πορευεσθε,  και  τά  δικαιώματα  αυτών  μη  φυ- 
Χάσσεσθε,  και  εν  τοις  επιτηδεύμασιν  αυτών  μη  συναναμίσγεσθε  και 

19  μη  μιαίνεσθε.  19εγώ  Κύριος  6  θεός  υμών,  εν  τοις  προστάγμασίν  μου 
πορεύεσθε,  και  τά  δικαιώματα  μου  φυΧάσσεσθε  και  ποιείτε  αυτά, 

2ο  20 και  τά  σάββατά  μου  αγιάζετε,  και  εστω   εις  σημείον  ανά  μέσον 
2ΐ  εμού  και  υμών,  του  γινώσκειν  διότι  εγώ  Κύριος  ό  θεός  υμών.  21  και 

παρεπ'ικρανάν  με  και  τά  τέκνα  αυτών  εν  τοϊς  προστάγμασίν  μου 
ουκ  επορεύθησαν,  και  τά  δικαιώματά  μου  ουκ  εφυλάξαντο  του  ποιειν 
αυτά,  α  ποιήσει  άνθρωπος  και  ζησεται  εν  αύτοίς,  και  τά  σάββατά  μου 

εβεβηΧουν   και  είπα  του  εκχεαι  τον  θυμόν  μου  έπ'  αυτούς  εν  τη 
22  ερημω  του  συντεΧεσαι  την  όργην  μου  67γ'  αυτούς.  22  και  εποίησα 

οπως  το  ονομά  μου  τό  παράπαν  μη  βεβηΧωθτ}  ενώπιον  τών  εθνών, 

■ζτ,  και  εξήγαγον  αυτούς  κατ  οφθαλμούς  αυτών.  23 και  εξήρα  την  χείρα 
μου  επ  αυτούς  εν  ττ}  ερημω  του  διασκορπίσαι  αυτούς  εν  τοις  εθνεσιν, 

24  διασπείραι  αυτούς  εν  ταίς  χώραις,  24άνθ*  ών  τά  δικαιώματά  μου 
ουκ  εποίησαν,  και  τά  προστάγματά  μου  άπώσαντο,  και  τά  σάββατά 
μου  εβεβηΧουν,  και  οπίσω  τών  ενθυμημάτων   τών   πάτερων  αυτών 

25  ησαν  οι  οφθαλμοί  αυτών.     25  και  εγώ  έδωκα  αύτοίς  προστάγματα  ου 
26  καλά  και  δικαιώματα  εν  ο'ις  ου  ζήσονται  εν  αύτοίς.  20 και  μιανώ 

αυτούς  εν  τοις  δόμασιν  αυτών  εν  τώ  διαπορεύεσθαί  με  πάν  διανοίγον  μη- 
27  τραν  οπως  αφανίσω  αυτούς.  27 Διά  τούτο  ΧάΧησον  προς  τον  οίκον 

του  Ισραήλ,  υ'ιε  ανθρώπου,  και  ερείς  προς  αυτούς  Ύάδε  λέγει  Κύριος 

15  κηριον]  ρΓ  και  (^*  (ίιηρΓοΙ)  (^?)  16  ενθυμημάτων]  ενθνματων  Α  |  Α(^ 
καρδίας]  των  καρδίων  Α(^)  17  οφθαλμός]  μος  δΟΓ  Β3?Μνι<1  18  συνανα- 

μίσγεσθε Β3?ι>  (-μιγγ.  Β*)]  συναναμιγνυσθαι  Α(^)*  (·σθβ  (^)3)  19  φυλασ- 
σεσθε]  φυλάσσετε  20  εστω]  εσται      |  νμων  ι°]  ρΓ  αναμεσον  Α  61  (δαβ 
α'θ'  ·*  )       |  γινώσκειν]  +  υμας  Α  |  διότι]  οτι  Α  21  εν  ι°]  ρΓ  και  Α  | ποιήσει]  +  αυτα  Α(£  \  εν  τη  ερημω. ..επ  αυτούς]  οϊϊϊ  Α  τον  σνντ.  την  οργην 
μου  επ  αντ.  εν  τη  ερημω  22  και  ι°]  ρΓ  οι  γ'  '%'  και  επέστρεψα  την 
χείρα  μου  αυτοις  |  εποιησα]  ρτ  ουκ  Α  |  οπως]  ίηοερ  ουκ  ιιΐ  νϊά  (^*  |  και  1°] ων  Α  23  διασπείραι]  και  τον  διασκορπίσαι  Α  και  διασπ.  (^)  24  οπιτων 
Β*  (οπίσω  των  Β35)  26  δομασιν]  ίηοερ  δοσ  (^*νιά  |  ηΐδ  με  ̂ τ  |  αφανιω 
^  |  αντονς  2°]  +  ινα  (εινα  Α)  γνώσιν  οτι  εγω  κς  Α  61  (δΐιΐ)  θ'σ'  ·*  )  (^)ιηε 
27  Κύριος]  ρΓ  αδωι>αι  Α3?<3 
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XX  28 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  *Εως  τούτον  παρώργισάν  με  οι  πατέρες  υμών  εν  τοις  παραπτώμασιν 
αυτών  εν  ο'ις  παρέπεσον  είς  εμε.    28  και  είσηγαγον  αυτούς  είς  την  γην  28 
ην   ηρα  την  χείρα  τήν  χείρα  μου  δούναι  αύτοίς,  και  είδον  πάντα 
βουνον  ύψηΧον  κα\  πάν  ξύΧον  κατάσκιον  και  εθνσαν  εκεί  τοις  θεοϊς 
αυτών,  και   έταζαν  εκεί  όσμην  ευωδιάς  και  εσπεισαν  εκεί  σπονδάς 

αυτών.     29 και  είπον  προς  αυτούς  Ύίς  εστίν  άβανά  οτι  νμεϊς  εισπο-  29 
ρευεσθε  ε  κει;  και  επεκάΧεσαν  το  όνομα  αυτού  Άβανά  εως  της  σήμερον 

ημέρας.    3°διά  τούτο  είπον  προς  τον  οίκον  ΊσραήΧ  Τάδε  Χεγει  Κύριος  3» 
Ει  εν  ταϊς  άνομίαις  τών  πάτερων  υμών  ύμεϊς  μια'ινεσθε  και  οπίσω  τών 
βδεΧνγμάτων  αυτών  ύμείς  εκπορνεύετε ;  31  και  εν  ταίς  άπαρχαίς  τών  31 
δοράτων   υμών,  εν  τοις  άφορισμοΐς  οΐς  ύμεϊς  μια'ινεσθε  εν  πάσιν 
τοϊς  ενθυμημασιν  υμών  εως  της  σήμερον  ημέρας;  και  εγώ  αποκριθώ 
ύμίν,  οίκος  του   ΙσραηΧ;   ζώ  εγώ,  Χεγει  Κύριος,  εί  άποκριθησομαι 

ύμίν,  και  εί  άναβησεται  επί  το  πνεύμα  υμών  τούτο.    32  και  ουκ  εσται  32 
ον  τρόπον  ύμεϊς  Χεγετε  Έσόμεθα  ως  τά  εθνη  και  ώ?  αι  φυΧαϊ  της  γης 
του  Χατρεύειν  ξύΧοις  και  Χίθοις.    33διά  τούτο  ζώ  εγώ,  Χεγει  Κύριος,  33 
εν  χειρ\  κραταιά  και  εν  βραχίονι  ύ^τηΧώ   και  εν   θυμω  κεχυμενω 

βασιΧεύσω  ε'φ'  υμάς,  34 και  εξάξω  υμάς  εκ  τών  Χαών,  και  είσδέξομαι  34 
ύμάς  εκ  τών  χωρών  ού  διεσκορπίσθητε  εν  αύταίς  εν  χειρ\  κραταιά  και 
βραχίονι   ύψηΧω  και  εν  θυμω   κεχυμενω.     35 και  αξω  ύμάς   είς  την  35 
ερημον  τών  Χαών,  και  διακριθησομαι  προς  ύμάς  εκεί  πρόσωπον  κατά. 

πρόσωπον.    3&ον  τρόπον  διεκρίθην  προς  τους  πατέρας  ύμών  εν  τη  36 
ερημω  γης  Αιγύπτου,  ούτως  κρινώ  ύμάς,  Χεγει  Κύριος.    37 και  διάξω  37 
ύμάς  ύπο  την  ράβδον  μου,  και  είσάξω  ύμάς  εν  αριθμώ,  33καί  εΧεγξω  38 
εξ  υμών  τους  ασεβείς  και  τους  άφεστηκότας,  διότι  εκ  της  παροικεσίας 

αύτών  εξάξω  αυτούς,  και  εΐί  την  γήν  τού  ΊσραήΧ  ουκ  είσεΧεύσονται· 

Α(2       27  παρεπεσαν  Α  28  ην]  ρΓ  ευ  Α  |  οπί  την  χείρα  2°  Α(^)  |  διυναι] 
ρΓ  του  Α<3  +  αυτήν  |  ειδον]  είδαν  Α  ιδοσαν  |  πάντα  Β*  ζ)2]  παν 
ΒΕΑ(3*  |  εθνσαν]  εθνμιασαν  ̂   |  εκει  2°]  +  θ'  *  θυμον  δώρων  αυτω\  και  εθεντο 
εκει  (^)  |  ευωδιάς]  +  αυτών  Α(^)  |  σπονδας]  τασπονδας  Α  29  ειπον]  είπα 
Α(^  |  τις]  τι  Α(^  |  αβανα  1°]  η  αββανα  Α  η  βαμα  0_|  αβανα  2°]  αββανα  Α 
βαμα  30  Ισραήλ]  ρΓ  του  Α^  |  Κύριος]  κς  κς  ο  θεοί  Α  κς  κς  ̂  
31  εν  2°]  ρ  γ  και  Α(^ιη2  |  αφορισμοις]  +  υιων  νμων  εν  πυρι  +  (δΐιβ  θ'  ·*)  των 
υιων  υμ.  εν  π.  |  οπί  οις  Α(^  |  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  ̂   |  νμιν  2°]  υμις  νεί  νμεις 
Β*νίά  (υμιν  Β1)  32  λέγετε]  ελεγετε      |  εσομεθα]  θα  δαρ  Γαδ  Β3ΐ>  |  οπί 
ω?  2°  (,)*  (ηαο  33  ζω  εγω  Χεγει  κ!  δαρ  Γ&δ  Β3*5  |  Κοριοί]  ρΓ  αδωναι 
Α<2  |  εν  ι°]  ρΓ  εαν  μη  Α  ρΓ  η  μην  34  βραχίονι]  ρ  Γ  εν_Α(ϊ        36  γης] 
ρΓ  οτε  εξηγαγον  αυτούς  εκ  Α<3ιηδ  |  ούτως]  καγω  Α  |  Κύριος]  κς  ο  θς  Α  κς  κς 
37  αρι0αω]  +  (δίΛ  α'θ'  *)  της  διαθήκης  38  ελέγξω]  εκλέξω  Α^  |  ασε- 
βεις  και  τους  αφεστηκοτας]  αφεστηκοτας  κ.  τους  ασεβείς  (ευσεβείς  (2ιη£)  ζ)  | 
εξαξω]  εξάρω  Α 
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39  καί  επιγνώσεσθε  διότι  εγώ  κύριος  Κύριος.     39 και  ύμεις,  οίκος  Ισραήλ,  Β 
τάδε  λέγει  κύριος  Κύριος  "Έκαστος  τα.  επιτηδεύματα  αυτού  επάρατε, 
και  μετά  ταύτα  ει  μη  ύμεΐς  είσακουετέ  μου,  και  το  όνομά  μου  το  αγιον 
ου  βεβηλώσετε  ούκέτι  εν  τοΊς  δώροις  υμών  και  βν  τοις  έπιτηδευμασιν 

φούμων,  40 διότι  έπϊ  του  ορούς  του  άγιου  μου,  επ'  ορούς  υψηλού,  λέγει 
κύριος  Κύριος,  εκεί  δουλεύσουσίν  μοι  πάς  οίκος  Ισραήλ  εΐί  τε'λο?. 
και  εκεί  προσδίδομαι  κα\  εκεί  έπισκέψομαι  τάς  άπαρχάς  υμών  και 
τάς  άπαρχάς  τών  αφορισμών  υμών  εν  πάσιν  τοις  άγιάσμασιν  υμών. 

4ΐ  41  εν  όσμη  ευωδιάς  προσδένομαι  υμάς,  εν  τώ  έξαγαγείν  με  υμάς  εκ  τών 
λαών  κα\  είσδέχεσθαι  υμάς  εκ  τών  χωρών  εν  α'ις  διεσκορπίσθητε  εν 

42  αύταις,  και  άγιασθήσομαι  εν  ύμίν  κατ  οφθαλμούς  τών  λαών.  42 και 
επιγνώσεσθε  διότι  εγώ  Κύριος,  εν  τώ  είσαγαγείν  με  υμάς  εις  την  γήν 
του  Ισραήλ  εις  την  γην  εις  ην  ηρα  την  χείρά  μου  του  δούναι  αυτήν 

43  τοις  πατράσιν  υμών.  43 και  μνησθήσεσθε  εκεί  τάς  όδούς  υμών  καί 

τά  επιτηδεύματα  υμών  εν  οίς  έμια'ινεσθε  έν  αύτοίς,  και  κόψεσθε  τά 
44  πρόσωπα  υμών  7τάσαι$·  ταις  κακίαις  υμών.  44 και  επιγνώσεσθε 

διότι  εγώ  Κύριος,  εν  τώ  ποιήσαί  ρε  ούτως  ύμΐν  οπως  το  ονομά  μου  μή 
βεβηλωθη  κατά  τάς  όδούς  υμών  τάς  κακάς  και  κατά  τά  επιτηδεύματα 
υμών  τά  διεφθαρμένα,  λέγει  Κύριος. 

(ΧΧΐ)    (2)46       45Και  έγένετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  4<5Υίε  ανθρώπου, 
στηρισον  τό  πρόσωπον  σου  επί  θαιμάν  και  έπίβλεψον  έπι  Ααγών 

(3)  47  καί  προφήτευσον  έπϊ  δρυμόν  ήγούμενον  Νάγεβ,  47  καί  έρείςτώ  δρυ- 

μώ  Νάγεβ"  Ακουε  λόγοι/  Κυρίου  Τάδε  λέγει  κύριος  Κύριος  Ιδού  εγώ 
άνάπτω  εν  σοι  πυρ,  και  καταφάγεται  εν  σοι  ξύλον  χλωρόν  και 
πάν  ζύλον  ζηρόν,  ου  σβεσθήσεται  ή  φλόξ  ή  έξαφθείσα,  και  κατα- 
καυθήσεται  εν  αύτη  πάν  πρόσωπον  από  άπηλιώτου  εως  βορρά. 

(4)  48  4δκαΊ  έπιγνώσονται  πάσα  σάρζ  οτι  εγώ  Κύριος  έξέκαυσα  αυτό,  ου 

38  κύριος  Κύριος]  ~ς  ο  θϊ  Α  κς  39  οτώ  μη  Β?  (δραί  2  Πα)       |  εισ-  ΑΟ ακονετε]  εισακουσητε  ̂   |  οηι  μου  ι°  Α  |  δωροις]  ειδώλου  (,)  40  υψηλου]  + 
Ιηλ  |  οηι  λέγει  κύριος  Κύριος  Λ  |  ΤσραηΧ]  +  λέγει  κ$  κς  Λ  |  ατταρχιας  (ΐ°)  Α  | 
πασι  ΒΆ(±  41  εξα-,αγειν]  εξαγειν  Α  |  εισδεχεσ#αι]  εισδεξομαι  Α  \  (ν  αις] 
ου  Α  42  διότι]  οτι  Α  |  τοις  πατράσιν  υμών]  αυτοις  Α  43  μνησασθαι  (^* 
(μνησθήσεσθε  |  κοψεσθε  ΒΑ*(^)Π,£]  οψεσθαι  Α'Ο*  \  υμων  4°]^Η  (δΐιό 
α'θ'  ·*)  αις  εποιησατε  ̂   44  διεφθαρμένα]  +  (πιι1>  οι  γ'  ·*■)  οίκος  Ιηλ  | 
Κύριος  2°]  ρΓ  αδωναι  Α(^  45  ρΓ  Ιίϊ  ε7τι  θαιμαν  ()ΙΓ,ε5υΡ  46  επι  θαιμαν] 
ίκΐηοΐ  ε7τι  συντελι[α\  Βονιά  \  θαιμαν]  α(1ηοί  συντέλεια  αυτών  ̂ Π1ε  |  €7τι  Ααγων] 
α(1ηοΙ  ε7τι  ηχθνν  Βςνκ1  |  Ααγων]  Ααρωρ  ̂ *  Ααρουμ  η.1  Δαγωγ  (^"β  47  κύριος 
Κύριος]  κς  ο  θς  Ιηλ  Α  \  οπ\  εν  σοι  ι°  Α  |  ξυλον  ι°]  ρ  γ  π~ν  Α(^  48  ετι- 
γνωσονται]  επιγνωσεται  Α  |  ου]  ρν  και  Α 
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Β  σβεσθήσεται.     49 και  είπα  Μηδαμώς,  κύριε  Κύριε-  αυτοί  λεγουσιν  49(5) 
προς  με  Ουχί  παραβολή  εστίν  λεγομένη  αύτη;  1Κα\  εγενετο  ι  (ό)  XXI 
λόγο$·  Κυρίου  προς  με  λέγων  2 Διά  τούτο  προφήτευσον,  υιε  άνθρώ-  τ.  (7) 
που,  στηρισον  το  πρόσωπον  σου  επ\  Ιερουσαλήμ  και  επίβλεψον 
επϊ  τά  άγια  αυτών,  κα\  προφητεύσεις  επ\  τήν  γήν  του  Ισραήλ. 
3  και  ερεΊς   προς  τήν  γήν  του  Ισραήλ  Ιδού  εγω  προς   σε,  και  3  (δ) 
εκσπάσω  τ6  εγχειρίδιόν  μου  εκ  του  κολεοΰ  αυτού,  και  εξολεθρεύ- 

σω  εκ   σου  αδικον  και  ανομον.    4άνθ*  ων  εξολεθ  ρεύσω  εκ  σου  4  (ο) 
αδικον  και  ανομον,  οΰτως  εξελεύσεται  το  εγχειρίδιόν  μου  εκ  του 
κολεού  αύτού  επ\  πάσαν  σάρκα  από  άπηλιώτου  εως  βορρά,  5  και  5  (ίο) 
επιγνώσεται  πάσα  σάρζ  διότι  εγω  Κύριος  εζεσπασα  το  εγχειρίδιόν 

μου  εκ  του  κολεοΰ  αύτού,  ουκ  αποστρέψει  ούκετι.    6  και  συ,  υιε  6  (ιι) 
άνθρωπου,  καταστεναξον  εν  συντριβή  όσφύος  σου,  και  εν  όδύναις 

στενάζεις  κατ'  οφθαλμούς  αυτών.    7  και  εσται  εάν  ε'ίπωσιν  προς  σε  η  (12) 
"Ένεκα  τίνος  συ  στενάζεις;  και  ε'ρεϊς'Έπϊ  τή  αγγελία  διότι  έρχεται, 
και  θραυσθήσεται  πάσα  καρδία,  και  πάσαι  χείρες  παραλυθήσονται, 
και  έκψύξει  πάσα  σαρξ  και  πάν  πνεύμα,  και  πάντες  μηροί  μο- 
λυνθήσονται  υγρασία-  ιδού  έρχεται,  λέγει  κύριος  Κύριος.         8 Και  8  (13) 
εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  9Υίε  άνθρωπου,  προφήτευσον  9  (μ) 

και  ερεϊς  Τάδε  λέγει  Κύριος  Έίπόν  'Ρομφαία  ρομφαία,  όζύνου  και 
θυμώθητι,  τοοπως  σφάξης  σφάγια,  όξύνου  οπως  γένη  εϊς  στιλβω-  ίο  (15) 
σιν,  έτοιμη  εϊς  παράλυσιν  σφάζε,  εξουδενει,  άπωθού  πάν  ξύλον. 
11  και  εδωκεν  αυτήν  ετοίμην  του  κρατεϊν  χείρα  αυτού·  εξηκονήθη  ή  ιι  (ιό) 
ρομφαία,  εστίν  έτοιμη  του  δούναι  αύτήν  εις  χείρα  άποκεντούντος. 
12άνάκραγε  και  ολόλυξον,  υιε  άνθρωπου,  οτι  αύτη  εγενετο  εν  τω  ΐ2  (17) 
λαώ  μου,  αύτη  εν  πάσιν  τοΊς  άφηγουμενοις  τού  Ίσραήλ'  παροική- 
σουσιν,  επϊ  ρομφαία  εγενετο  εν  τω  λαώ  μου'  διά  τούτο  κρότη- 

48  σβεσθήσεται] +  ετι  Α  XXI  1  ρΓ  ύί  επι  Ιλημ  (}™ζ™ρ  2  δια 
τούτο... άνθρωπου]  υιε  ανοϊι  δια  τούτο  προφήτευσον  Α  ρΓ  οι  γ'  '%·  (2*  |  στη- 

ρισον] ρχ  και  Α  3  ιδού]  ρν  ταδε  λέγει  κς  κΐ  Β3*3  εί  (δΐιβ  θ'  ·?·)  ρΓ 
ταδε  λ.  κς  ο  05  Α  |  το  εγχειριδιον  μου]  α'  ρομφαιαν  μου  σ'θ'  την  μαχαιραν 
μου  0™%  |  εξολοθρεύσω  Β15:  ϊίεπι  4  4  οιη  ανθ  ων  εξολεθρενσω. .  .ανομον 
Α  |  ενχειριδιον  Α  5  διότι]  οτι  Α(^  |  ενχειριδιον  ̂ *ν^<1  |  ουκ]  ρν  και  Α^  | 
αποστρέψει]  επιστρέψει  (^)  7  διότι]  οτι  Α  |  πασαι  χείρες  παραλυθή- 

σονται] παραλυθ.  πασαι  χείρες  |  έρχεται  2°]  +  και  εσται  Α(^  |  κύριος  Κύ- 
ριος] κ~ς  ι°  'ιναρχοΧ)  Β3*3  κς  ο  θς  Α  9  Κύριος]  ρτ  αδωναι  ΑΆ<ί(£  11  η 

ρομφαία]  οτώ  η  Α(^)  |  δούναι]  δοθηναι  Α  |  χείρα  2°]  χείρας  Α  12  εγενετο  ι°] 
εγε  5\ιρ  Γ3.5  Α&?  |  οπι  εν  ι°  \  παροικησονσιν ...λαω  μον]  παρ.  επει  ρ. 
εγενετο  τω  λαω  μον  (^)*  οι  παροικοϋ\τες  μοι  εις  ρομφαιαν  ε^ενδ\το  συν  τω  λάω 
μον         |  επι  ι°]  επει  Β35 
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(ιδ)  13  σον  έπ\  την  χειρά  σου.     Ι?οτι  δεδικαίωταΐ'  και  φυλή  άπωσθη;  Β 
(19)  ΐ4         εσται,  λέγει  κύριος  Κύριος.     14  και  συ,  υιέ"  ανθρώπου,  προφή- 

τευσον  κα\  κρότησον  χείρα  επ\  χείρα  και  διπλασίασον  ρομφαίαν 
ή  τρίτη  ρομφαία  τραυματιών  εστίν,  ρομφαία  τραυματιών  η  μεγάλη. 

(20)  15  και  εκστήσεις  αυτούς,  Ι56πως  μη  θραυσθί)  η  καρδία,  και  πληθυν- 
θώσιν  οι  άσθενούντες  επ\  πάσαν  πύλην  παραδίδονται  εις  σφάγια 

(21)  ι6  ρομφαίας,  εύ  γέγονεν  εϊς  σφαγήν,  εύ  γέγονεν  εις  στίλβωσιν.  ι6δια- 
πορεύου,  όξύνου  εκ  δεξιών  και  εξ  εύωνύμων,  ου  αν  το  πρόσωπον 

(22)  17  σου  έξεγείρηται.    17  και  εγώ  δε  κροτήσω  χειρά  μου  προς  χεϊρά  μου 
(23)  ι8  και  έναφήσω  θυμόν  μου·  εγώ  Κύριος  λελάληκα.  ι8Και  εγένετο 
(24)  19  λόγος  Κυρίου  προς  μζ  λέγων  19  Και  συ,  υίε  ανθρώπου,  διάταξον 
(25)  2ο  σεαυτω  δύο  οδούς  20του  είσελθειν  ρομφαίαν  βασιλέως  Βαβυλώνος· 

έκ  χώρας  μιας  έξελευσονται  αχ  δύο,  και  χε)ρ  εν  άρχη  όδοΰ  πόλεως, 

67γ'  αρχής  όδού  διατάξεις  του  είσελθειν  ρομφαίαν  (πι  'Ραββάθ 
υιών  Άμμων  και  επ\  την  Ίουδαιαν  και  (πι  Ιερουσαλήμ  εν  μέσω 

(■26)  2ΐ  αυτής.  21  διότι  στήσεται  βασιλεύς  Βαβυλώνος  έπι  την  άρχαίαν 
όδόν,  έπ'  άρχης  τών  δύο  όδών,  του  μαντεύσασθαι  μαντείαν,  του 
άναβράσαι  ράβδον  και  έπερωτησαι  εν  τοις  γλυπτοίς  και  ηπατοσκο- 

(27)  22  πήσασθαι  εκ  δεξιών  αυτού.   22  εγένετο  το  μαντειον  έπι  Ιερουσαλήμ 
του  βαλειν  χάρακα,  του  διανοϊξαι  στόμα  εν  βοη,  υψώσαι  φωνήν 
μετά  κραυγής,  του  βαλεϊν  χάρακα  επ\  τάς  πύλας  αυτής  και  βολείν 

(28)  23  χώμα  και  οικοδομήσαι  βελοστάσεις.  23και  αυτός  αύτοϊς  ώς  μαντευό- 
μενος  μαντείαν  ενώπιον  αυτών,  και  αυτός  άναμιμνήσκων  αδικίας 

(20)  24  αυτού  μνησθήναι.   24 δια  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Άνθ'  ων  άνεμνή- 
σατε  τάς  αδικίας  υμών  εν  τω  άποκαλυφθήναι  τάς  ασεβείας  ύμών, 

13  οτι  δεδικαιωταϊ]  α'  οτι  ηρευνησεν  <3ιη2  |  και]  +  ετι  ει  και  Α  +  τι  ει  Α(} 
και  Ρ  |  απωσθης  Α  |  Κύριος]  7Π7γι  14  χείρα  ι°]  τη  χειρι  Α  | 
εκστησει  Α  15  οπί  μη  Α^  |  θραυσθη]  θρανσθησεται  Α  |  η  κάρδια] 
ττασα  κ.  Α  |  πυ\ην]  +  αυτών  Α(^  |  παραδεδονται]  και  παραδοθησονται  Α  | 
ειστιλβωσιν  Α  16  οιτι  και  17  θυμον]  ρν  τον  Α  \  μου  3°] 
+  εν  σοι  Α  |  λβλαληκα]  ελαλησα  Α  20  αι  δυο]  αρχαι  δ.  Α^  |  χειρ] 
χείρα  Α(^Μ  σ'  χείρα  κεντουσα\  Ο»"^  +  ετοιμασουσιν  Α(^,η^  +  (δΐΐΐ)  θ'  ■*  )  ετοι- 
μασαι  ̂   |  εν  αρχ-η]  εττ  αρχής  Α  |  οδου]  +  έκαστης  ̂ ,τ,^  |  πολβωί]  +  κεντούσαν 
0™ζ  |  διατάξεις]  +  κ   συ  ετοιμασον  κ   διαταξον  οδον  |  Ραββαθ]  αάηοΐ. 
πλιθυμω  Βα,Γη^>  |  υιων]  ρΓ  και  επι  Α  21  ραβδον]  ραβδία  Α  ράβδου* 
0*  |  εν  του  γλυτττοις]  α'  εν  τοις  θαραφει\  σ'  τα  είδωλα  0™%  22  εγενετο] 
ρΓ  και  |  το  μάντεων]  οηι  το  |  του  διαι>οι£αι]  ρΓ  και  Α  |  φωνην]  νικην 

|  μ€τα  κραυγή*  (κραυης  Β*  κραυγής  ΒΆίοη)]  μετα  φωνής  σαλπιγγος  ̂ Π1ε 
23  αυτών]  +  (δΐιβ  θ  *  )  εβδομαζοντες  εβδομάδας  αυτοις  ̂   |  αδικιαχ  αυτού  μνη- 

σθήναι] ανομιαν  αυτών  του  συλληφθηναι  (^,η£  |  αυτού]  αυτών  Α  24  Κι/ριο*] 
κι  κ~ς  ο  θς  Α  κς  κΊ  ̂   |  ασεβιας  Β5 
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χχι  25 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Κ  τον  όραθήναι  αμαρτίας  υμών  εν  πάσαις  ταϊς  άσεβείαις  υμών  και 

€Ρ  τοις  επιτηδενμασιν  υμών  άνθ*  ων  άνεμνησατε,  εν  τούτοις  άλώ- 
σεσθε.     25  και  σν,  άνομε  βέβηλε  αφηγούμενε  τον  Ισραήλ,  ον  ήκει  25  (30) 
η  ήμερα  εν  καιρώ  αδικίας  πέρας,  26τάδε  λέγει  Κνριος  Άφείλον  την  ιβ  (31) 
κ'ιδαριν  και  επέθον  τον  στέφανον  αντη  ον  τοιαντη  εσταΐ'  έταπε'ι- 
νωσας  το  νψηλόν,  και  νψωσας  το  ταπεινόν.    27 αδικιαν  αδικιαν  ζγ  (32) 
άδικίαν  θησομαι  αντην,  ονα\  αντί]·  τοιαντη  εσται  εως  ον  ελθη  ω 
καθηκει,  και  παραδώσω  αντώ.  2δΚαί  σν,  νιε  άνθρώπον,  προ-  28(33) 
φητενσον  και  έρεϊς  Ύάδε  λέγει  Κνριος  προς  τονς  υίονς  ' Άμμων  και 
προς  τον  όνειδισμδν  αντών,  και  ερεις  'Ρομφαία  ρομφαία  έσπα- 
σμένη  εις  σφάγια  και  εσπασμενη  εις  σνντέλειαν,  έγείρον  οπως 

στιλβης.    29 εν  τη  δράσει  σον  τη  ματαία,  και  εν  τώ  μαντενεσθαί  29  (34) 
σε  ψενδη,  τον  παραδονναί  σε  επϊ  τραχηλονς  τρανματιών  ανόμων^ 

ηκει  η  ήμερα  εν  καιρώ  αδικίας  πέρας.    30  απόστρεφε,  μη  καταλνσης  30(35) 
εν  τω  τόπω  τοντω  ω  γεγέννησαΐ'  εν  τη  γη  τη  Ιδία  σον  κρινώ  σε. 
31  και  εκχεώ  επ\  σε  όργην  μον,  εν  πνρ\  οργής  μον  εμφνσησω  επί  31  \36) 
σε,  και  παραδώσω  σε  εις  χείρας  ανδρών  βαρβάρων  τεκταινόντων 

διαφθοράς.   32 εν  πνρϊ  εση  κατάβρωμα,  το  αιμά  σον  εσται  εν  μέσω  32  (37) 
της  γης  σον  ον  μη  γένηταί  σον  μνεία,  διότι  εγώ  Κνριος  λελάληκα. 

τΚα\  εγενετο  λόγος  Κνρίον  προς  με  λέγων  2  Και  σν,  νιε  άνθρώ-τ2  χχπ 
πον,  εί  κρινεϊς  την  πόΧιν  τών  αιμάτων ;  και  παράδειξον  αντη  πάσας 
τάς  ανομίας  αντης,  3  και  έρεΐς  Ύάδε  λέγει  κνριος   Κνριος         πόλις  3 
εκχεονσα  αίματα  εν   μεσω   αντής  τον   εισελθεϊν    καιρόν  αντης,  και 

ποιονσα  ενθνμηματα  κασ'  αντης  τον  μιαίνειν   αντην.    Αέν  τοΊς  αι-  4 
μασιν  αντών  οις  εξεχεας  παραπεπτωκας,  και  εν  τοις  ενθνμημασ'ιν 
σον  οις  εποίεις   εμιαίνον,  και   ηγγισας  τάς  ημέρας  σον,  και  ηγαγες 
καιρόν  ετών  σον.     δια  τοντο  δέδωκά  σε  εις  όνειδος  τοϊς  εθνεσιν  και 
είς  εμπαιγμδν  πάσαις  ταΐς  χώραις  5ταις  εγγιζονσαις  προς  σε  και  5 

Α<3  24  αμαρτίας]  ρι·  τας  ̂ *  (ίηιρίΌΟ  0*)  |  ασεβιαις  Β13  Α  |  τοις  επιτηδενμασιν] 
ρΓ  πασιν  (,)  \  άλωσεσθε]  αλωθησεσθαι  Α  25  βέβηλε  άνομε  Α(^  26  Κυ- 
ριος]  κΊ  κ~ς  ο  θ~ς  Α  κς  κς  (^)  \  τον  στεφανον  αντη]  αντη  τό\  στεφανον  {αντη  τδ  5ΐψ 
Γ3.5  εί  ΐη  ΓΠ£  ΑΕ?  οιη  αντη  Α*νί(1)  Α  |  το  ταπεινον  νψωσας  Α  27  αδικιαν  ι° 
§αη  οι  γ'  ·*  (^)?  |  οηι  αδικιαν  3°  Β^Α  |  οναι]  ον  Α  ουδ  |  οηι  αντη  Α  Ι 
τοιαντην  (^*  (-τη  ̂ ^)  |  αντώ]  αντην  Α  28  Κνριος]  κ}  ο  θς  Α  κλ  κϊ  | 
εστιασμένη  ι°]  ρΓ  ετοιμαζου  Α  |  οιη  εις  ι°  Α  29  τη  μάταια]  οηι  τη 
(δαρεΓδΟΓ  ̂ 3)  |  άνομων]  +  ων  Α^        30  γεγενησαι  31  σε  ι°]  σοι  Α<5  | 
οργην  μον]  α  απειλην  μον  θ'  εμβριμημα  μου  σ'  εμβριμησιν  μον  (^ηι£  |  διαφθοραν Α^  32  λελαληκα]  ελαλησα  XXI ί  2  ει  κρίνεις]  ον  κρ.  Α  Μδ 
δεΓ      |  αυτής]  αντων  ̂   3  Κΐ'ριο$]4  ο  ̂ 5  Α  |  εισελθεϊν]  ελθειν  Βλ5ΑΓ)  | 
ττοιοι^σαι  Α  |  καθ  αντης]  κατ  αντης  Α  4  δεδωκα]  έδωκα  ̂  
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ 
χχπ  19 

ταΓί  μακράν  άπεχούσαις  από  σον,  και  εμπαίζονται  εν  σοι,  ακάθαρτος  Β 

6  η  ονομαστή  κα\  ποΧΧη  έν  ταϊς  άνομίαις.  6 ιδού  οι  αφηγούμενοι  ο'ίκον 
ΊσραήΧ,   έκαστος   προς  τους  συγγενείς  αυτού,  συνεφύροντο  εν  σοι 

7  όπως  έκχέωσιν  αιμα·  7  πάτερα  και  μητέρα  εκακοΧόγουν  εν  σοι,  και 
προσηΧντον  άνεστρέφοντο  εν  αδικίαις  εν   σοι,  όρφανόν   καϊ  χηραν 

8  κατεδννάστενον,    8 και   τα    αγιά    μου    έξουδένουν    και    τα  σάββατά 
9  μον  έβεβηΧουν  εν  σοι.  9 άνδρες  Χωστοί  εν  σοι,  όπως  έκχέωσιν  εν 
σοϊ  αίμα,   και  επι  των  ορέων  ησθοσαν  εν  σοι,   ανόσια  έποίουν  εν 

ίο  μέσω   σον.     10 αϊσχύνην    πατρός   άπεκάΧνψαν   εν   σοι,   κα\   εν  άκα- 
ιι  θαρσίαις  άποκαθημένην  έταπείνονν  εν  σον  11  έκαστος  την  γνναΐκα 

τοΐι  πΧησίον  αυτού  ηνομούσαν,  και  έκαστος  την  νύμφην  αυτού  εμ'ι- 
αινεν   εν   ασέβεια,   καϊ   έκαστος  την   άδεΧφην   αυτού   θνγατέρα  τού 

ΐ2  πατρός  αυτού  έταπείνονν  εν  σοι.  12 δώρα  έΧαμβάνοσαν  εν  σοι,  όπως 
έκχέωσιν  αίμα,  τόκον  καϊ  πΧεονασμόν  έΧαμβάνοσαν  εν  σο'ι·  και 
σννετεΧέσω  συντέΧειαν  κακίας  σου  την  έν  καταδυν αστεία,  εμού  δε 

13  έπεΧάθον,  Χέγει  Κύριος.  13 εάν  δ'  έπάξω  χεΊρά  μον  εφ*  οίς  σνν- 
τετέΧεσαι  οις  έπο'ιησας,  και  έπ\  τοις  αΐμασίν  σον  τοϊς  γεγενημένοις 

ΐ4  εν  μέσω  σου,  74 ει  ύποστησεται  η  καρδία  σον;  εί  κρατησονσιν  αι 
χεΐρές  σον  έν  ταϊς  ημέραις  αις  έγώ  ποιώ  έν  σοι;  έγώ  Κνριος  ΧεΧά- 

ΐ5  Χηκα  και  ποιήσω.  15  κα\  διασκορπιώ  σε  έν  τοϊς  εθνεσιν,  και  δια- 
σπερώ  σε  έν  ταΐς  χώραις,  καϊ  έκΧείψ·ει  η  ακαθαρσία  σον  έκ  σον, 

ι6  16  και  κατακΧηρονομησω  έν  σοι  κατ  όφθαΧμούς  των  έθνών,  καϊ  γνώ- 
17  σεσθε  διότι  έγώ  Κύριος.  17  Και  έγένετο  Χόγος  Κνρίον  προς  με 
ι8  Χέγων  1&Υίέ  άνθρώπον,  Ιδού  γεγόνασ'ι  μοι  ό  οίκος  ΊσραήΧ  ανα- 

μεμιγμένοι πάντες  χαΧκώ  και  σιδηρω  και  κασσιτέρω  και  μοΧίβω,  έν 

ΐ9  μέσω  άργνρίον  αναμεμιγμένος  έστίν.     19 δια  τούτο  είπόν  Τάδε  Χέγει 

5  απεχονσαις  Βϊδ  δΟΓ  Β*  ΐπιρτοί)  2°  Β&]3  |  σοι]  +  κ  βοησονσιν  επι  σοι  0™%  Α(^ 
6  συνεφνροντο]  ενεφνραντο  Βα  'ηοη  ϋ'      συνανεφνροντο  Λ  7  προσηλυτον] 
χ/)05  τον  προσ.  Β*511^  Α(^)ιη8  προς  τον  ηλντον  ()*  \  αδικειαις  Β*  (-κιαις  Β^)  \ 
κατεδνναστενον]  +  εν  σοι  Α(^)  8  τα  αγια  μου]  τα  αγιασμοί  Β*  (ίπιρίΌΐ) 
τα  Βα1))  |  εξονθενονν  Α  9  Χησται]  +  ήσαν  Α(^)  |  ησθοσαν]  ησθιον  Β^Α 
10  και|  εν  ακαθαρσίας  δαρ  Γίΐδ  Β&1)  |  αποκαθημενης  Α  11  νυμφην]  αδεΧφην 
Α  Ι  εμιαινον  Α  12  ελαμβαΐ'οσαν  ι°]  ελαμβανον  Α  \  καταδνναστεια]  + σον 
Α  |  εμον  δε]  οτι  εμου  Λ  |  απελαθου  Β  \  Κύριος]  ρΓ  Κϊ  Αί^  13  δ  επαξω]  δε 
πατάξω  Α(^  |  μον]  +  προς  χείρα  μον  Α<^>  |  γεγεννημενοις  Α  14  ει  Μδ]  η  ̂* 
(βι  15  διασπερω]  περ  δΐιρ  ταδ  (δ€ς  δρ&ί)  Β?  (διασκορπιώ  Β*<°ΓΙ)  |  εν 
ταις  χωραις]  εις  τας  χωράς  ̂   16  εν  σοι  κατ  οφθαλμούς]  σε  ενώπιον  Α  | 
γνωσεσθε]  γνώση  Α  \  διότι]  οτι  Α(^  18  γεγονασι  (-σιν  (£)]  γεγονεν 
Α  |  οηη  μοι  Α  \  αναμεμιγμένοι  πάντες]  αναμεμιγμένος  Α  \  κασσιτέρω  και  σι- 

δηρω (,)  |  μολιβδω  Α  |  μεσώ]  +  (δΐΐΐ)  οι  γ'  *  )  καμινον      |  αργυρίου]  αργυριον 
αργυριω       |  αναμεμιγμένος  εστίν]  αναμεμιγμενον  εστίν  (,)*  αναμεμιγμένοι 

εισιν  ς>,ηίί 
4^9 



XXII  20 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  Κύριος  Άνθ'  ων  ςγίνεσθ*  εις  σύνκρασιν  μίαν,  δια  τούτο  εγώ  εϊσ- 
δέχομαι  υμάς  εις  μέσον  Ιερουσαλήμ·  20 καθώς  είσδέχεται  άργυρος  κα\  2ο 
χαλκό$·  και  σίδηρος  και  κασσίτερος  και  μόλιβος  εϊς  μέσον  καμίνου, 
του  εκφυσήσαι  εις  αύτο  πυρ  του  χωνευθήναι,  οΰτως  εϊσδέξομαι  εν 

οργή  μου  και  συνάξω  και  χωνεύσω  υμάς,  21  και  έκφυσήσω  εφ*  υμάς  2ΐ 
εν  πυρ\  οργής  μου,  και  χωνευθήσεσθε  εν  μέσω  αυτής.    22 ον  τρόπον  22 
χωνεύεται  άργύριον  εν  μεσω  καμίνου,  ούτως  χωνευθήσεσθε  εν  μεσω 
αυτής·   και  έπιγνώσεσθε  διότι  εγω   Κύριος  έξέχεα  τον   θυμόν  μου 

εφ*  υμάς.  23 Και  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  24Υίέ  ̂  
ανθρώπου,  είπον  αυτί}  Συ  εϊ  γή  ή  ού  βρεχομένη,  ούδέ  ύετός  εγενετο 

επι  σε   εν  ήμερα  οργής.    25 ής  οι  αφηγούμενοι  εν  μέσω  αυτής  ώς  25 
λέοντες  ώρυόμενοι  αρπάζοντες  άρπάγματα,  ψυχάς  κατεσθίοντες  εν 
δυναστεία  και  τιμάς  λαμβάνοντες·  και  αι  χήραί  σου  επληθύνθησαν 
εν  μέσω  σου.     26 και  οι  Ιερείς  αυτής  ήθέτησαν  νόμον  μου  και  έβεβή-  ι6 
λουν  τα  αγιά  μου·  ανά  μέσον  άγιου  και  βέβηλου  ού  διέστελλον,  και 
ανά  μέσον  ακαθάρτου  και  του  καθαρού  ού  διέστελλον,  και  άπο  τών 
σαββάτων  μου  παρεκάλυπτον  τούς  οφθαλμούς  αύτών,  και  εβεβηλού- 
μην  έν  μέσω  αύτών.    21  οι  άρχοντες  αύτής  εν  μέσω  αύτής  ώς  λύκοι  ζη 
άρπάζοντες  άρπάγματα   του   έκχέαι  αίμα,   οπως   πλεονεξία  πλεον- 
εκτώσιν.    28  και  οι   προφήται   αύτής  άλείφοντες  αύτούς  πεσούνται,  28 
όρώντες  μάταια,  μαντευόμενοι  ψευδή,  λέγοντες  Τάδε  λέγει  Κύριος, 
και  Κύριος  ού  λελάληκεν   ̂ λαον  της  γης  εκπιεζούντες  αδικία  και  29 
διαρπάζοντες  άρπάγματα,  πτωχον   και   πένητα  καταδυναστεύοντες, 

και  προς  τον  π ροσήλυτον  ούκ  αναστρεφόμενοι  μετά  κρίματος.    30 και  30 

Ας>       19  Κύριος]  κ~ς  κ~ς  ο  θς  ΑϊΓς  κς  (±\  ανθ  ων]  αν  Β*  (ανθ  ων  Β3ΐ>)  |  εγενε- 
σθε]  +  πάντες  Α(£  \  συγκρασιν  Βα1>Α(±  |  εγω]  ρΓ  ιδον  Α  |  εισδεξομαι 
20  μολιβος  και  κασσίτερος      |  μολιβδος  Α  \  καμινον]  +  πυρός  Α  \  εκφυσήσαι] 
εμφυσησαι  Α  |  αυτο]  αυτα  Α  αυτήν  |  χωνευθηναι]  χωνευσαι  Α  \  εισδε- 
ξομαι]  +  υμας  Α  |  μου]  +  και  εν  τω  θυμω  μου  Α  εΐ  (δΐιΐ3  θ'  '*·)  |  συνάξω] 
συ\ταξω  |  χωνευσω  δαο  Γ3.5  Α3  (επαφησω  Α*ίθΓΐ)  21  εφ]  εις  Α  |  υμας] 
+  εκφυσημαΑ  22  ουτω  |  χωνεύετε  Β3·3  24  οηι  νιε  άνθρωπου  Α* 
(ηαο  Α3)  |  7^1  ΡΓ  V  0.  I  V  ον  βΡ6Χ·]  ΟΪΆ  V  Α  |  εγενετο  επι  σε  εν  ήμερα  0/57775] 
καταβησεται  σοι  Α  25  οπι  ης  Α  |  α077γουμ6ίΌΐ]  +  αυτής  Α  |  ωρυομενοι] 
ερευγομενοι  Α  \  αρπαγμα  (Ξ£  \  κατεσθοντες  |  εν  δυναστια]  ρΓ  εδυναστενσαν 
Α  |  και  τιμάς  λαμβάνοντες]  δωρα  ελαμβανον  ε\  αδικία  Α  |  αι  χηραι]  οηα  αι  Α 
26  νομον]  ρΓ  τον  Α  \  του  καθαρού]  οπι  του  |  εβεβηλουμην]  τα  σαββατα 
μου  εβεβηλουν        27  αιμα]  +  (δίαϋ  θ'  *  )  του  απολεσαι  ψυχας  28  αλβι- 
φοντες  αυτούς]  οι  αλ.  αυτ.  Α  +  αναρτυτω  0™ζάεχί  .£·)  η\€ίφον  αυτούς  πηλω 
ανευ  άχυρων  ()">£5ϊηί5ΐΓ  |  0ρω„Τ€$  (0  51φ  Γ&5  Α3)]  ρΓ  οι  Α  |  μαν,ευομενοι]  +  (δϋΰ 
οι  γ'  ■%  )  αυτοις  ̂   |  Κύριος  ι°]  ρΓ  αδωναι  |  ου  λβλαλτ7κεΐ']  ουκ  ελαλησεν  Α 
29  λαον]  ρτ  τον  Α  |  εκπιεξοντες      |  αδικία]  ρΓ  εν  Α  αδικιαν       (-κια  Ρ3) 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ XXIII  II 

εζήτουν  ε£  αυτών   άνδρα  άναστρεφόμενον  ορθώς  και  εστώτα  προ  Β 
προσώπου  μου  ολοσχερώς  εν  καιρώ  της  γης  του  μη  εις  τέλος  εξα- 

3ΐ  Χίϊψαι  αυτήν,  και  ούχ  εύρον.     31  και  ε'ξεχεα  βττ'  § αυτήν  θυμόν  μου  εν  §Γ 
πυρι  οργής  μου  του  σνντελίσαι·  τάς  όδούς  αυτών  εις  κεφαλάς  αυτών 
δίδωκα,  λέγει  κύριος  Κύριος. 

XXIII   2        χΚαι  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λίγων  2Υιε  ανθρώπου,  δύο 
3  γυναίκες  ήσαν  θυγατέρες  μητρός  μιας,  3και  εξεπόρνενσαν  εν  Αίγύπτω 
εν  τη  νεότητι  αυτών,  εκεΐ  επεσον  ο'ι  μαστοί  αυτών,  εκεί  διεπαρθε- 

4  νεύθησαν.  4  και  τα.  ονόματα  αυτών  ην  "Οολλα  η  πρεσβυτέρα,  και 
Όόλιβα  η  αδελφή  αυτής.  κα\  εγενοντό  μοι,  και  ετεκον  υιούς  κα\ 

θυγατέρας·  κα\  τα  ονόματα  αυτών,  Σαμάρεια  ην  "Οολλα,  και  Ίερον- 
5  σαλήμ  ην  Όόλιβα.  5  κ  αϊ  εζεπόρνευσεν  η  "θολά  άπ'  εμού  και  επί- 

θετο επ\  τους  εραστάς  αυτής,  επί  τους  Άσσυρίους  τους  εγγίζοντας 

6  αύτη,  6  ενδεδυκότας  ύακίνθινα,  ηγουμένους  και  στρατηγούς·  νεανίσκοι 
7  και  επίλεκτοι,  πάντες  ιππείς  ιππαζόμενοι  εφ'  Ίππων.  7 και  εδωκεν 
την  πορνείαν  αυτής  επ'  αυτούς·  επίλεκτοι  νιοι  Άσσυρίων  πάντες, 
και  επι    πάντας  ους    επίθετο,   εν   πάσι    τοΊς    ενθυμήμασιν  αυτής 

δ  εμιαίνετο.  8 και  την  πορνείαν  αυτής  εξ  Αιγύπτου  ουκ  ενκατελιπεν, 
οτι  μετ  αυτής  εκοιμώντο  εν  νεότητι  αυτής,  και  αυτοί  διεπαρθενευσαν 

9  αυτήν  καί^  εξεχεαν  την  πορνείαν  αυτών  εττ'  αυτήν.     9 δια  τούτο  παρε-  II  Γ 
δωκα  αυτήν  εις  χείρας  τών  εραστών  αυτής,  εις  χεΊρας  υιών  Ασσυ- 

ιο  ρίων  εφ'  ους  επετ'ιθετο.  10  αυτοί  άπε κάλυψαν  την  αίσχύνην  αυτής, 
νίονς  και  θυγατέρας  αυτής  ελαβον,  και  αυτήν  εν  ρομφαία  άπεκτει- 
ναν   και  εγενετο  λάλημα  εις  γυναίκας,  και  εκδικήσεις  εποίησαν  εν 

ιι  αυτή  είς  τάς  θυγατέρας.  11  και  'ίδεν  ή  αδελφή  αυτής  *Οόλιβα,  και 
διέφθειρε  την  επίθεσιν  αυτής  υπερ  αυτήν,  και  την  πορνείαν  αυτής 

30  εστωτα  προ  προσώπου  μου  ολοσχερώς]  εστ.  ολοσχ.  προ  προσ.  μου       |  Α(^Γ 
ολοσχερώς  (ολεσχ.  Β*  ολοσχ.  Β15)]  το  ολοσχερές  Α  εν  διακοπή  φρασμου  Ο11^  | 
γης]  οργής  μου  Α  31  θνμον]  ρΓ  τον  Α   |  συντελεσαι]  +  αυτούς  ΑΓ 
XXIII  1  ρΓ  Ιίί  περι  των  δυο  γυναικών  (2ηι£5υρ  2  θυγατέρες  μητρός  μιας 
ησαν  3  αυτών  ι°]  +  επορνευσαν  Α  εί  (δαβ  οι  γ'  *  )      |  εκει  2°]  ρτ 
και  Α  |  διεπαρθενευθησαν]  +  (δΐιΐ)  *)  τιθοι  (τιτθ.  (^)3)  παρθενειων  αυτών 
4  οπι  ην  ι°  |  Οολλα  Βΐδ]  Οολα  Β^  Ολλα  Α  |  Οολιβα  Μδ]  Ολιβα  Α  |  ην  2°] 
η  Β^Αζ)  |  ην  3°]  η  Α^  |  Οολιβαν  Β  5  Οολα]  Ολλα  Α  |  επεθετο]  προσε- 
θετο  Α  6  ενδεδυκοτας]  ενδεδυμενους  Α  |  νεανίσκους  Α  |  οηι  και  2°  Α(_2  |  επι- 
λεκτους  Α  \  ιππείς]  ιττποις  Α*νιά  ΐ7Γ7τοι  Α?  7  πορνιαν  Α  |  αυτής  ι°]  αυτών 
Α  |  πασιν  Α<3  |  αυτής  2°]  αυτοις  ̂ *ν^<1  (ηη  δΐιβ  Γαδ  (^?)  8  πορνιαν  1)ϊδ  Α  61: 
1°  δαίί  Γ  |  εγκατελιπεν  Β3ι^^3  εγκατελειπεν  Α(^*Γ  |  νεότητι]  ρΓ  τη  Α 
10  αισχννην]  ασχημοσυνην  Α  \  θυγατέρες  (ι°)  Β*  (-ρας  Βα1>)  |  γυναίκας]  ρΓ 
τα$  Α  |  εποίησαν  εκδικήσεις  Α  \  θυγατέρας  2°]  +  αυτής  Α(^  11  ειδεν  ΒηΒΑ  | 
Οολιβα]  η  Ολιβα  Α  \  διεφθειρεν  Α(^  \  υπερ  αυτήν  γ^ηογ  Α,1?  (επι  αυτη  Α*νί£ΐ)  | 
πορνιαν  1)ΐδ  Α:  ΐίειη  14,  ?7'  35  I  οηι  α-ντης  υπερ  την  πορνείαν  0*  (ΗαΙ)  (^^κ) 
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XXIII  12 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  ύπερ  την  πορνείαν  της  άδελφής  αυτής-    8ε#ΐ  τους  νΐούς  των  Άσσυ-  1 2 
ρίων  επεθετο  ηγουμένους  καϊ  στρατηγούς  τους  εγγύς  αυτής,  ενδεδυ- 

κότας   εύπάρυφα,  ιππείς  Ίππαζομενους  εφ'  "ίππων  νεανίσκοι  επί- 
λεκτοι πάντες.     13 και  'ίδον  ότι  μεμίανται  όδός  μία  των  δύο.     Ι4καί  ̂  

προσεθετο  προς  την  πορνείαν  αυτής,   και  'ίδεν   άνδρας  εζωγραφη- 
μενονς  επϊ  του  τοίχου,  εικόνας  Χαλδαίων,  ε  ζωγ ρ  αφημένους  εν  γρα- 
φίδι,  ϊ5εζωσμενους  ποικίλματα  επϊ  τάς  όσφύας  αυτών  παραβαπτά  ι$ 
καϊ  επϊ  τών  κεφαΧών  αυτών,  οψις  τρισση  πάντων,  ομοίωμα  υιών 

Χαλδαίων,  γής  πατρίδος  αυτού.     16 και  επεθετο  επ*  αυτούς  ττ\  δράσει  ι6 
οφθαλμών  ανΐής,  καϊ  εζαπεστειλεν  αγγέλους  προς  αυτούς  εϊς  γήν 

Χαλδαίων.     17 και  ήλθοσαν  προς  αυτήν  νιοι  Βαβυλώνος,  είς  κοίτην  \η 
καταλυόντων,  κα\  εμ'ιαινον  αυτήν  εν  ττ\  πορνεία  αυτής,  καϊ  εμιάνθη 
εν  αύτοΊς,  και  άπεστη  η  ψνχή  αυτής  α7τ'  αυτών.     18  και  άπεκάλυψεν  ι8 
την  πορνείαν  αυτής,  και  άπεκάλυψεν  αισχύνην  αυτής·  και  άπεστη 

η  ψνχή   μον  α7τ'  αυτής,   ον  τρόπον  άπεστη  ή  ψυχή  μου  άπό  της 
αδελφής  αυτής.     19 και  επληθννας  την  πορνείαν  σου  του  άναμνήσαι  19 
ήμεραν  νεότητός  σου  εν  αίς  επόρνευσας  εν  Αιγύπτω,  20 και  επέθου  £ο 
επϊ  τούς  Χαλδαίους,  ων  ώς  ονων  αί  σάρκες  αυτών,  και  αϊδοΊα  ίπ- 

πων τα  αιδοία  αυτών,  21  και  επεσκεψω  την  άνομίαν  νεότητός  σου,  α  2ΐ 
εποίεις  εν  Αιγύπτω  εν  τω  καταλύματί  σου,  ου  οι  μαστοί  νεότητός 

σου.  22Διά  τούτο,  Όόλιβα,  τάδε  λέγει  Κύριος  Ιδού  εγώ  εξε-  22 
γείρω  τούς  εραστάς  σου  επϊ  σε,  άφ'  ων  άπεστη  η  ψνχή  σου  α7τ'  αυ- 

τών, και  έπάξω  αυτούς  επϊ  σε  κυκλόθεν,  23υιούς  Βαβυλώνος  και  23 
πάντας  τούς  Χαλδαίους,  Φακούκ  και  Σοϋε  και  Ύχούε,  και  πάντας 
υιούς  Άσσυρίων  μετ  αυτών,  νεανίσκους  επίλεκτους,  ηγεμόνας  και 

στρατηγούς,  πάντας  τρισσούς  και  ονομαστούς,  Ιππεύοντας  έφ'  Ίπ- 
πων.    24 και  πάντες  ηξονσιν  επϊ  σε  άπό  βορρά,  άρματα  και  τροχοί  24 

.(^  12  ενδεδυκοτας  ευπαρυφα]  ενδεδυμενους  ευπορφυρα  Α  ενδεδνκοτες  ενπαραφυα 
^  θ'  ενδεδυμενους  παντοία  σ'  ημφιεσμενονς  ενκατασκενα  (^ηι£  |  ιππαζομενοι  Α 
13  ειδον  Β^ΑΟ3-  14  ειδεν  Βε1)Α  |  ε  ζωγ  ραφη  μένους  2°]  εζωγραφημενας  Α 
15  εζωσμενους]  διεξωσμενους  Α  |  παραβαπτα  και]  και  τιαραι  βαπται  Α  και 
τιάρα  βαπτα  |  οιτι  και  (^)  |  οψις  τρισση  πάντων]  α'  ορασις  σκυλευτων  πάντες 
σ'  ειδεα  τριστατων  παντω\  (^"^  |  υιωρ]  +  (δαβ  οι  γ'  '%)  Βαβυλωνος  ̂   |  αιτοΐ'] 
αυτών  Α0™%  16  τη  ορασει]  εν  ορ.  Α  |  οφθαλμών]  ρτ  των  ()  |  αυτούς  2°]  ου  δΐιρ 
ταδ  Βα1)  17  ηλθοσαν]  ηλθον  Α  |  Βαβυλονος  Β  \  καταλυόντων]  α'  συζυγίας  (^ηι&  \ 
πορνια  Α  :  ϊίεηι  29  |  αυτών]  ων  δΐιρ  Γ3.5  ΒΆ]3  18  απεκαλυψεν  2°]  επεκαλ.  | 
αισχύνην]  την  ασχημοσυνην  Α  19  ημέρας  Α(^         20  ων]  +  ·ησαν  Α(^ηΊ£ 
21  μαστοί]  +  έπεσαν  Α  22  Ολιβα  Α(^  |  Κύριος]  Τς  κ1  ο  θς  Α  κς  κς  \  ιδον] 
ρΓ  επι  σε  Ολίβα  Α  |  του  ερ.  (^*  (τους  ερ.  (^α)  23  Φακουκ]  και  Φουδ  Α 
Φακουδ  |  Σουε]  Σουδ  Α  |  Τχουε]  Αουδ  Α  Κουε  ̂   |  υιονς  2°]  ρΐ"  τους  Α  [ 
τρισσους]  τριστατας  ̂ Iη2  24  οιη  και  ι°  Α(^  |  τροχοι]  +  ίπποι  Α 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ 
XXIII  36 

μξτ    οχΧου  Χαών,  θυρεοί   και   πεΧται,   και  βαΧεΐ  φυΧακήν   επ\  σ€  Β 

25  κύκλω.  23και  δώσω  προ  πρόσωπον  αυτών  κρίμα,  και  εκδικησουσίν 
ο~€  εν  το\ς  κρίμασιν  αυτών  και  δώσω  τον  ζήΧόν  μου  εν  σοι,  και 
ποιήσουσιν  μετά.  σου  εν  οργή  θυμού·  μυκτήράς  σου  και  ώτά  σου 
άφεΧοΰσιν,  και  τους  καταλοίπους  σου  £ν  ρομφαία  καταβαΧοχισιν .  αυ- 

τοί υιούς  σου  και  θυγατέρας  σου  Χήμψονται,  και  τους  καταΧοίπους 

26  σου  πυρ  καταφάγεται·  26 και  εκδύσουσίν  σε  τον  ιματισμόν  σου,  και 
27  Χημψονται  τα.  σκεύη  της  καυχήσεώς  σου.  27  και  αποστρέψω  τας 

ασεβείας  σου  εκ  σου  και  την  πορνείαν  σον  εκ  γης  Αιγύπτου,  και 

ού  μη  αρης  τους  οφθαλμούς  σον  έπ'  αυτούς,  και  Αιγύπτου  ου  μη 
23  μνησθτ}ς  ούκετι.  28  διότι  τάδε  Χεγει  κύριος  Κύριος  Ιδού  εγώ  παρα- 

δίδω μί  σε  εις  χείρας  ων  μισείς,  αφ'  ών  άπεστη  η  ψνχή  σον  άπ'  αν- 
29  τών  29και  ποιησονσιν  εν  σοι  εν  μίσει,  και  Χήμψονται  πάντας  τονς 

πόνονς  σον  και  τονς  μόχθονς  σον,  και  εση  γνμνη  και  αϊσχύνονσα, 
και  άποκαΧνφθήσεται  αισχύνη  πορνείας  σον  και  άσεβειά  σον.  και 

3ο  η  πορνεία  σον  3°εποίησεν  ταύτά  σοι,  εν  τω  εκπορνεύσαί  σε  οπίσω 
3ΐ  εθνών,  και  εμιαίνου  εν  τοις  ενθυμημασιν  αυτών.  31  εν  ττ\  όδω  της 

άδεΧφής   σου   επορεύθης,   και   δώσω  τό   ποτηριον  αυτής  εις  χείρας 

32  σου.    32τάδε  Χεγει  Κύριος  Τό  ποτηριον  της  άδεΧφής  σου  πίεσαι,  το 
33  βαθύ  και  τό  πΧατύ  και  τό  πΧεονάζον  τοϋ  συντεΧεσαι  μεθην>  33 και 

εκΧυσεως   πΧησθηση'   και  τό   ποτηριον  αφανισμού   ποτηριον  άδεΧ- 
34  φί7?  σον,  34 και  πίεσαι  αυτό,  και  τάς  εορτάς  και  τάς  νεομηνίας  αυτής 
35  αποστρέψω·  διότι  εγώ  λελάλ^κα,  Χεγει  Κύριος.  35διά  τούτο  τάδε 

Χεγει  Κύριος  Άνθ*  ών  επεΧάθου  μου  και  άπερριψάς  με  οπίσω 
του  σώματος  σου,  και  συ  Χάβε  την  άσεβειάν  σου  και  την  πορνείαν 

36  σου.  36 Και  είπεν  Κύριος  προς  με  Υιε  άνθρωπου,  ού  κρίνεις 

24  μετ]  μετα  Λ  |  θυρεοί... βάλει]  κ  θώρακας  κ  ασπίδας  κ  περικεφαλαίας  Α<3 
ενδυσονται  επι  σε  κ  βαλονσιν  (^Π1£  |  7τβλται]  +  κ  περικεφαλαιαι  Α  |  φνλακην  επι 
σε]  επι  σε  προφνλακην  Α  25  κρίμα]  ιμα  δΐιρ  Γ&δ  Β?ν1(1  \  θυμού]  +  μου  Α  | 
μυκτηρα  Α  |  ωτα]  ρτ  τα  \  νιους]  ρτ  τους  Α  |  θυγατέρας]  ρτ  τας  Α  |  ληψον- 
ται  Β^ζ)*:  ΐΐ€πι  29  |  οιτι  σου  7°      |  πυρ  καταφάγεται]  ενπρησονσιν  εν  πνρι  Α 
28  Κυριος]  +  ο  θς  Α  29  αισχυνουσα]  ασχημονονσα  Α(^)  |  αισχύνη]  η 
αισχ.  σου  Α  |  πορνείας]  πορνεία  Α  |  ασέβειας  Βα1>  30  ενθυμημασιν]  επιθν· 
μημασιν  Α  31  χβιραί]  ρ  γ  τα?  Α  32  Κυ/κοϊ]  αδωναι  κς  κς  ο  θς  Α  κς  Υς 
<3  |  7τλατι»]  +  και  (<3  ΙαηΙιιπι)  60"ται  «ί  γέλωτα  καί  €1$  μνκτηρισμον  Α  6ΐ  (δΐιΐ) 
&  )  ̂  I  ΟΓη  /ίαι  2°  -Α-<3  33  εκλυσεως]  εκχεω  οπως  Λ  |  και  το  ποτηριον 
...αδελφής  σου]  και  το  ποτηριον  της  αδελφής  σου  Σαμάρειας  ποτηριον  αφα- 

νισμού Α  ποτηριον  (εί  δΐιΐ)  θ'     )  αφανιας  (-νειας  <^)α)  και  ποτ.  αδ.  σον  Σαμάρειας 
|  σου]  +  Σαμάρειας  Β3ΐ>  34  οηι  και  ι°  Β3ΐ)Α  |  αντο]  +  και  εκστραγγιεις 

Α  61  (δυΐ)  οι  γ'  ·*)       |  νουμηνιας  Α(^)  |  λελαληκα]  ελαλησα  Α  |  Κύριος]  κς 
κς  ο  θς  Α  ρΓ  αδωναι  35  Κύριος]  ρτ  αδωναι  Α(^  36  ου]  ει  (± 
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χχιπ  37 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  την  "ΟοΧαν  και  Την  "ΌΧιβαν  ;  και  άναγγεΧεΐς  αύταϊς  τάς  ανομίας  αυ- 
τών, 37 οτι  εμοιχώντο,  κα\  αίμα  εν  χερσϊν  αυτών  τα  ενθυμήματα  37 

αυτών  εμοιχώντο,  και  τα  τέκνα  αυτών  α  εγεννησάν  μοι  διήγαγον 

αύτοΐς  δι   εμπύρων.    3Βεως   κα\  ταύτα  εποίησαν  μοι,  τα  αγιά  μου  38 
εμιαινον  και  τα.  σάββατά  μου  εβεβήΧουν,  39  και  εν  τω  σφάζειν  αύ-  39 
τους  τα.  τέκνα  αυτών  τοις  εϊδώΧοις  αυτών,  και  εισεπορεύοντο  είς  τα 
αγιά  μου  του  βεβηΧούν  αυτά.     καϊ  οτι  ούτως  εποίουν  εν  μέσω  του 

οίκου  μου,  4°καί  οτι  τοις  άνδράσιν  τοΐς  ερχομενοις  μακρόθεν,  οίς  40 
αγγέλους  έξαπέστεΧΧον  προς  αυτούς,  καϊ  άμα  τώ  ερχεσθαι  αυτούς 

εύθύς  ε'Χουου  κα\  έστιβίζου  τούς  οφθαλμούς  σου  και  έκόσμου  κόσμω, 
41  και  εκάθου  επ\  κΧίνης  έστρωμενης,  καϊ  τράπεζα  κεκοσμημένη  προ  41 
προσώπου  αύτης.     καϊ  το  θυμίαμα  και  το  ε'Χαιόν  μου  ευφραίνοντο 
εν  αύτοΐς,  42 και  φωνήν  αρμονίας  άνεκρούοντο,  καϊ  προς  άνδρας  εκ  42 
πΧήθους  ανθρώπων  ηκοντας  εκ  της  ερήμου"  και  εδίδοσαν  ψέΧια  επί 
τάς  χείρας  αύτών  και  στεφανον  καυχήσεως  επι  τάς  κεφαΧάς  αύτών. 
43 και  είπα  Ουκ  εν  τούτοις  μοιχεύουσιν ;   και  εργα  πόρνης  και  αύτη  43 
έξεπόρνευσεν  44καί  εισεπορεύοντο   προς  αυτήν,  ον  τρόπον  είσπο-  44 

ρεύονται  προς  γυναίκα   πόρνην,  ούτως  εισεπορεύοντο   προς  "ΟοΧαν 
και  προς  ΌόΧιβαν  του  ποιήσαι  άνομίαν.    45καί  άνδρες  δίκαιοι  αύτο\  45 
και  έκδικήσουσιν  αύτάς  εκδικήσει  μοιχαΧίδος  και  εκδικήσει  αίματος, 

οτι  μοιχαΧίδες  εισίν,  καϊ  αίμα  εν  χερσΧν  αύτών.    Αβτάδε  Χεγει  κύριος  φ 
Κύριος  Άνάγαγε  έπ'  αύτάς  οχΧον,  και  δόί  εν  αύταΐς  ταραχήν  και 
διαρπαγήν,  47  και  ΧιθοβόΧησον  επ'  αύτάς  Χίθοις  οχΧων,  και  κατά-  47 
κεντει    αύτάς   εν  τοις   ξίφεσιν   αύτών    υιούς   αύτών  και  θυγατέρας 

αύτών   άποκτενούσι,    και   τούς   ο'ίκους   αύτών    ενπρήσουσιν.     48 και  48 
αποστρέψω  άσέβειαν  εκ  της  γης,  και  παιδευθήσονται  πάσαι  αϊ  γυ- 

ΑΟ_  36  Οολαν]  Ολλαν  Α  Οολα  |  ΟΧιβαν]  Οόλιβαν  |  αναγγελει*  οι/ταυ] 
απαγγεΧεις  αυτοις  Α  απαγγ.  αυτα$  0*  (-ταυ  ̂ 3)  37  χερσιν]  ρτ  ται$  ̂   | 
τα  ενθ.]  ρΓ  και  Α(^)  |  οηι  α  (^)*νκ1  (ηαί)  |  διηγαγον  αυτού]  διηγον  αυτά Α  δ.  αυτοί  38  μοι]  +  και  α  εμεισουν  εποίησαν  Α  |  τα  άγια  μου  εμιαινον] 
εμιαινον  τα  αγια  μου  (βΐ  δΐιο  οι  γ'  *·)  εν  τη  ήμερα  εκείνη  39  μου  ι°]  + 
αφυΧακτω$  εν  τη  ήμερα  εκείνη  Α+($νώ  οι  γ'  εν  τη  ήμερα  εκείνη  |  οτι] ετι  40  οπι  οτι  Α  |  εξαπεστελλοσαν  Α^         41  θυμίαμα]  +  μου  Α(±  | 
ευφραίνοντο]  εξευφραινοντο  Α  42  ηκονταί]  +  οινωμενους  Α  εΙ  (δίΛ  θ'  ·*· ) |  αυτών  και]  σου  συ  δε  Α  43  εΐ7τα?  Α  |  μοιχεύουσιν]  μοιχωνται  Α  |  οιη 
και  2°  Α  |  εργα]  +  γυναικός  Α  \  και  αυτη  εξεπορνευσεν]  εποιεις  Α  44  εισε- 

πορεύοντο ΐ°]  εισττορευοντο  Α  \  εισττ ο  ρεύονται]  εισεπορεύοντο  Α  |  Οολαν] 
Ολλαν  Α(^  |  Οολιβαν]  Ολιβαν  Α  45  μοιχαλιδοί]  μοιχαλίδων  |  και  αιαα 
(καιμα  Β*  κ.  αιμα  Β35)]  και  αίματα  Α  46  κύριος]  αδωναι  Α  |  εν  αυταις]  εττ 
αυτας  Α  47  οπι  επ  Α  \  κατακεντει]  κατακεντησον  Α  \  αποκτενουσιν  Α(^)  | 
ενπρήσουσιν  (εμπρ.  Β13)]  ενπυριουσιν  Α  εν  πυρι  εμπρησουσιν  48  εκ]  απο  Α 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ  XXIV  12 

49  ναΐκες  και  ου  μη  ποιήσουσιν  κατά  τάς  ασεβείας  αυτών.     49  και  δο-  Β 

θήσεται  ή  ασέβεια  υμών  εφ*  υμάς,  κα\  τάς  αμαρτίας  τών  ενθυμημάτων 
υμών  Χημψεσθε'  και  γνώσεσθε  διότι  εγώ  Κύριος. 

XXIV  ι        ΓΚαί  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  εν  τω  ετει  τω  ενάτω  εν  τω 
2  μηνϊ  τώ  δεκάτω,  δεκάτη  του  μηνός,  Χεγων  2Υ'ιε  ανθρώπου,  γράψον 
σεαυτω  εις  ημεραν  άπο  της  ημέρας  ταύτης  αφ'  ης  άπηρείσατο  βασι- 

3  λβύί  ΒαβυΧώνος  επι  Ιερουσαλήμ,  άπο  της  ημέρας  της  σήμερον  3  και 
είπόν  επ\  τον  οίκον  τον  παραπικραίνοντα  παραβοΧήν,  και  ερεϊς 

προς  αυτούς  Ύάδε  Χεγει  Κύριος  'Επίστησον  τον  Χεβητα  και  εγχεον 
4  €ΐ?  αυτόν  ύδωρ,  4και  εμβαλε  εις  αυτόν  τα  διχοτομήματα,   πάν  δι- 

5  χοτόμημα  καλόν,  σκεΧος  και  ώμον  εκσεσαρκισμενα  άπο  τών  οστών  5ε'ξ 
επιΧεκτων  κτηνών  εΐΧημμενων,  και  ύπόκαιε  τα  οστά  υποκάτω  αυτών. 

6  εζεσεν,  εζεσεν,  και  ηψηται  τα  οστά  αυτής  εν  μεσω  αυτής.  6Αιά 
τούτο  τάδε  Χεγει  Κύριος  9Ω  πόΧις  αιμάτων  Χεβης,  εν  ω  εστίν  ιός  εν 
αυτω  και  ό  ιός  ουκ  εξήΧθεν  ψ£  αυτής,  κατά  μεΧος  αυτής  εξήνεγκεν, 

η  ουκ  επεπεσεν  επ'  αυτήν  κΧήρος.     7  οτι  αίματα  αυτής  εν  μεσω  αυτής 
εστίν,  επ\  Χεωπετρίαν  τέταχα  αυτό·  ουκ  εκκέχυκα  αυτό  επ\  γήν  του 

8  καΧύψαι  67τ'  αυτό  γήν,  8τοϋ  άναβήναι  θυμόν  εις  εκδίκησιν  εκδικη- 
θήναι·  δέδωκα  τό  αίμα  αυτής  επ\  Χεωπετρίαν  του  μη  καΧύψαι  αυτό. 

Ι^9διά  τούτο  τάδε  Χεγει  Κύριος  Κάγώ  μεγαΧυνώ  τον  Χαόν,  10 και  πλ^- 
θυνώ  τά  ξύΧα  και  άνακαύσω  τό  πυρ,  οπως  τακ$  τά  κρεα  και  βλατ- 

ιι  τωθή  ό  ζωμός  11  και  στή  επ\  τους  άνθρακας,  οπως  προσκαυθή  και 
θερμανθή  ό  χαλκός  αυτής  και  τακή  εν  μεσω  άκαθαρσίας  αυτής,  και 

ΐ2  εκΧίπη  ό   ιός   αυτής,   12  και   ου   μή    εξέΧθτ]   εζ   αυτής   ποΧύς  ό  Ιός 

49  Χηψεσθε  XXIV  1  ρΓ  ετει  θ'  μηνι  ι'  ήμερα  ι'  (2=>*«Φ  |  Α(2 
ενατω  εν  τω  μηνι  Γεδο:  Α3  (οηι  ενατω  Α*ν[ά)  2  απο  ι°]  επι  (^)? 
3  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α  ρν  κΊ  (±  \  Χεβητα  (βη  5ΐιρ  Γαδ  Α3)]  +  εττιστησον  | 
εγχεον]  εκχεον  Α  εκχεε  4  σκέλος]  ρΓ  και  Α  |  ωμον]  αμμον  ̂ *V^Ί  (ωμ.. 
(^)3)  |  απο  των  οστών]  εκ  των  οστεων  αυτών  Α  5  ειΚημμενα  Α  |  νποκαιε] 
υποκεαι  Α  υποκαε  ̂ *  (-καιε  (^3)  |  εζεσεν  2°]  και  εξε'ςεσεν  Α  |  ηψηται] 
ηψηθη  Α  6  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α(<)  |  ιοί  2°]  + εν  αυτω  Α  |  επεπεσεν] 
€7Γ6σ€ιΆ^  7  αίματα]  αιμα  ΒΆί>Α(^  \  Χεωπετρίαν]  λεοπετριαν  Α  α  λιαν  πετραν 
0™ζ  |  ι°]  ρΓ  την  Α<3  |  οηι  εττ  Α  |  αυτο  3°  ΓεδΟΓ  Α3  (αυτω  επι  την  Α*ΓυΓΐ) 
8  αναβηναι]  αν  δυρ  Γ3.δ  3  Α3  (καταβ.  Α*ν{ά)  \  Χεωπετρίαν]  +  τεταχα  αυτο 
0™%  |  οηι  μη  (£*  (δΐιροΓδΟΓ  (^3)  9  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α(£  +  οναι  πολις 
των  αιμάτων  Α  εΙ  (δαβ  α'θ'  ·*·)       |  καγω]  και  εγω  |  λαον]  δαλον  Α<3 10  ανακαυσω]  εκκανσω  Α  \  τακη . . .  ζωμός]  ελαττωθη  ο  ζωμός  και  εκτακη  τα 
κρεα  και  τα  οστα  συνφρυγησονται  Α  +  (δυΐ)  θ'  )  και  τα  οστα  σνμψρυγη- 
σονται  11  ανθρακας]  + αυτής  εξηφθη  Α  +  αντης  (+  κενη  Ο"^)  εξηψηθη 
(,)  |  προσκαυθη]  εκκαυθη  Α  \  και  θερμανθη]  οπως  σνμφρυγη  Α(,)  |  μεσω]  +  αυτής 
Α  61  (δηο  θ'  *  )  |  ακα^αρσιαχ]  η  ακαθαρσία  Αί^)3  |  εκλειπη  Α(^  |  αυτής  3°] 
οηι  Α  αύται*  Ο*"111  12  και]  ρΓ  (δαί)  α'θ'  ̂   )  ταπεινωθησεται  ο  ως 

435 Ε  Ε  2 



XXIV  13  ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  αυτής-  καταισχυνθήσεται  ό  ιυς  αυτής,  Ι3άνθ'  ων  έμιαίνου  σύ.  και  13 
τι  εάν  μή  καθαρισθτ/ς  ετι  εως  ου  έμπλήσω  τον  θνμόν  μου;  14  εγώ  14 
Κύριος  λελάληκα,  και  ήξει  και  ποιήσω,  ου  διαστελώ  ονδε  μή  ελεήσω· 
κατά  τάς  όδούς  σου  και  κατά  τα  Ενθυμήματα  σου  κρίνω  σε,  λέγει 
Κύριος,  διά  τούτο  εγώ  κρίνω  σε  κατά  τά  αίματα  σου,  και  κατά  τά 
ενθυμήματα  σου  κρίνω  σε,  ακάθαρτος  ή  ονομαστή  και  πολλή  του 

π αρ απ ικ ραίνε ιν.  15 Και  εγένετο  λόγο9  Κυρίου  προς  με  λέγων  ι$ 
ι6Υίε   άνθρωπου,  Ιδού  εγώ  λαμβάνω  εκ   σου  τά  επιθυμήματα  των  ι6 
οφθαλμών  σου  εν  παρατάξει,  ου  μή  κοπτ}ς  ουδέ  μή  κλαυθης.     17 στε-  ιγ 
ναγμός  αίματος,  όσφύος,  πένθους  εσεΐ'  ουκ  εσται  το  τρίχωμα  σου 

συνπεπλεγμένον  επ\  σε  και  τά  υποδήματα  σου  εν  τοϊς  ποσ'ιν  σου, 
ου  μή   παρακ\ηθτ)ς  εν  χείλεσιν  αυτών,  και  αρτον   ανδρών  ου  μή 

φάγης.     18 και  έλάλησα  προς  τον  Χαόν  το  πρωί  6ν  τρόπον  ενετεί-  ι8 
Χατό  μοι  εσπέρας,  και  εποίησα  το   πρωί  ον  τρόπον  επετάγη  μοι. 

19 και  είπεν  προς  με  ό  Χαός  Ουκ  αναγγέλλεις  ήμίν  τί  εστίν  ταΰτα  α  19 
συ  ποιείς;   20 και  είπα  προς  αυτούς  Αόγος  Κυρίου  προς  με  εγενετο  ζο 
λέγων   2ΙΈιπον   προς  τον   οίκον  του    Ισραήλ   Τάδε   λέγει    Κύριος  2ΐ 
Ιδού  εγώ  βεβηλώ  τά  άγιά  μου,  φρύαγμα  Ισχύος  υμών,  επιθυμήματα 
οφθαλμών  υμών,  και  υπέρ  ων  φείδονται  ατ  ψυχαΐ  υμών.     και  οι  υίοι 
υμών  και  αί  θυγατέρες  υμών  ους  έγκατελίπετε  εν  ρομφαία  πεσοΰν- 
ται,  22 και  ποιήσετε  6ν  τρόπον  πεποίηκα'  άπο  στόματος  αυτών  ου  22 
παρακληθήσεσθε,   και  άρτον   ανδρών   ού  φάγεσθε,   23 και  αι   κόμαι  23 
υμών  έπ\  της  κεφαλής  υμών,  και  τά  υποδήματα  υμών  εν  τοΊς  ποσ'ιν 

12  καταισχυνθήσεται]  ρΓ  και  Α  13  ανθ]  ρτ  εν  τη  ακαθαρσία  σου  ζεμμα 
Α  εΙ  (δίΛ  θ'  ·*· )  (ρΓΟ  σον  1ο§;  αυτής  ̂ Π1? :  ρΐΌ  ζεμμα,  ζεμα  α'σ'  σννταγη 
ζεμα  εξεζεσέ\  (^ε)  |  εμιαινου]  εμιανης  Α*  (-ανθης  Α1)  [  συ]  +  και  ονκ  εκα- 
θαρισθης  (εκαθερ.  (^)  απο  ακαθαρσίας  σου  Α  εί  (δυΐ)  α'θ'  ·*·)  |  και  τι  εαΐ' μη]  και  ετι  εσται  εαν  μη  Α  και  ου  μη  |  οηι  ετι  Α  |  εντλησω  Α  |  μου] 
+  εν  σοι  Α<3  14  ελεήσω]  +  (511Ι3  θ'  ·*  )  ουδ  ου  μη  ιταρακληθω      |  Κύριος 
2°]  ρΓ  αδωί'αι  Α<2  |  εγω  2°]  ρΓ  ιδου  ̂   |  κατα  τα  αίματα]  Γ3.5  2  ΙίΙΙ  ροδί  κα 
61  Γ650Γ  τα  α  Α3  |  ενθυμήματα  2°]  εν  δυρ  ταδ  Β35  |  ακα0αρτο$]  ρΓ  η  Α(^) 
16  των  οφθαλμών]  οιη  των  Α(^  |  ου  μη]  ϊηοερ  ουδ  Α*  (ιαδ  ουδ  Α1)  |  κοπής] 
κόψη  <5Π1£  |  ονδε  μη  κλαυθης]  ουδε  μη  κλαυσθης  Β3*3  ουδ  ου  μη  κλαυσθης  Α(^)* 
ουδ  ου  μη  κλαυσης  0*  +·  (δπΐ)  θ'  *)  ουδ  ου  μ-η  ελθη  δάκρυα  σου  ζ)  17  στε- 

ναγμός] ρΓ  στέναζε  σιγων  ̂ Π18:  |  βσει  (-ση  Β313)]  εσται  αυτη  Α  εστίν  |  ΐιτιρΓοΙ) 
ουκ  <^3  |  συμπεπλεγμΐνον  Β^Αί^  18  μοι  ι°]  +  κ$  ̂   |  εσπέρας]  ρΐ  και 
απεθανεν  η  γυνη  μου  Α(^  |  ον  τρόπον  2°]  καθώς  Α  19  ουκ  αναγγέλλει*] 
ου  μη  απαγγειλης  Α  ουκ  αναγγελεις  20  λόγος... εγενετο]  ταδε  Χεγει 
αδωναι  κς  (δίφ  ταδ)  Α1  λόγος  εγενετο  προς  με  21  του  Ισραήλ] 
οπι  του  (,)*  (Ηαβ  ί^"^)  |  Κύριος]  κΐ  Ές  ο  θς  Α  ϊς  κ~ς  \  εγκατελειπετε Α^  22  ποιήσετε]  ποιήσω  Α  \  πεποιηκα]  εποιησα  Α  \  ου  Ϊ>ΐδ]  +  μτ7  Α| 
φαγησθαι  Α 
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XXV  7 

υμών  *οΰτε  μη  κόψησθε  οϋτε  μη  κΧαύσητε,  και  έντακησεσθε  εν  ταίς  Β  §  Γ 
24  αδικιαυ  νμων,  καϊ  παρακαλέσετε  έκαστος  τον  άδεΧφον  αυτού,  και 

εσται  \εζεκιήΧ  ύμίν  είς  τέρας,  κατά  πάντα  οσα  (ποιήσατε  ποιήσετε 

25  οταν  εΧθη  ταύτα·  κα\  έπιγνώσεσθε  διότι  έγώ  Κύριος.  25 Και 
συ,  υιέ  άνθρωπου,  ούχϊ  εν  ττ}  ημέρα  οταν  Χαμβάνω  την  ίσχύν 

παρ'  αύτών,  την  επαρσιν  της  καυχησεως  αυτών,  τα  έπιθυμηματα 
οφθαλμών  αυτών  κα\  την  επαρσιν  ψυχής  αυτών,  υιούς  αυτών  καϊ 

26  θυγατέρας  αυτών,  26  εν  εκείνη  ττ}  ημέρα  ήζει  6  άνασωζόμενος  προς 
27  σε  του  άναγγεΤΧαί  σοι  είς  τα  ωτα;  27 εν  εκείνη  τβ  ημέρα  διανοιχθή- 

σεται  το  στόμα  σου  προς  τον  άνασωζόμενον  Χαλησεις,  και  ού  μη 

άποκωφωθβς  ούκέτι,  και  εστ]  αύτοίς  είς  τέρας·  και  έπιγνώσονται 
διότι  έγώ  Κύριος. 

XXV  2       1Και  εγένετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χέγων  2Υ'ιέ  άνθρωπου,  στή- 
ρισον   το   πρόσωπον   σου  έπ\  τούς  υιούς   Αμμων  και  προφήτευσον 

3  έπ*  αυτούς,  3και  έρεΐς  τοις  υίοϊς  Άμμων  Ακούσατε  Χόγον  Κυρίου  Τάδε 
Χέγει  Κύριος  Άνθ'  ων  έπεχάρητε  έπ\  τα.  άγιά  μου  οτι  έβεβηΧώθη, 
και  έπ\  την  γήν  του  ΊσραήΧ  οτι  ήφανίσθη,  κα\  έπ\  τον  οίκον  τον 

4  Ιούδα  οτι  έπορευθησαν  εν  αιχμαλωσία,  4 διά  τούτο  ιδού  εγώ  παρα- 
δίδωμι  ύμάς  τοΊς  υιόϊς  Κέδεμ  είς  κΧηρονομίαν,  και  κατασκηνώσουσιν^  II  Γ 
εν  τη  άπαρτεία  αυτών  εν  σοι,  και   δώσουσιν  εν  σοι  τα.  σκηνώματα 
αυτών   αύτοϊ  φάγονται  τούς   καρπούς  σου,  και  αύτοϊ   πίονται  την 

5  πιότητά  σου.  5 και  δώσω  την  πόΧιν  του  ' Αμμων  εϊς  νομάς  καμηΧων, 
και  τούς  υιούς  Άμμων  είς  νομήν  προβάτων  και  έπιγνώσεσθε  διότι 

6  έγώ  Κύριος.     6διότι  τάδε  Χέγει  Κύριος  Άι/σ'  ων  έκρότησας  την  ̂ χειρά  §  Γ 
σου  και  έπεψόφησας  τω  ποδί  σου,  και  έπέχαρας  έκ  ψυχής  σου  έπι 

7  την  γήν  του  ϊσραήΧ,  7  δια  τούτο  έκτενώ  την  χεϊρά  μου  επ\  σέ  και 
δώσω  σε  είς  διαρπαγήν  εν  τοις  εθνεσιν,  και  έξολεθρεύσω  σε  έκ  τών 

23  οντε  ι°]  ου  Α  |  κλαυσητε]  κΧανσΟητε  Α  24  εττοιησατε]  εποιησε  Α(^Γ 
Β3ΐ)(2  (-σεν)  εποιησα  Α  |  Κυρίου]  ρν  αδωναι  (ΎΓν[ά  25  ισχύ;]  +  αυτώ\  Α  | 
ΨνΧΦ*\  ΡΓ  Τί??  -Α·  26  εν  εκείνη  τη  ήμερα]  τη  ήμερα  εκ.  Ο  |  αναγγειλαι] απαγγειλαι       |  ωτα]  +  σου  Α  27  εν  τη  ήμερα  εκείνη  Α(^Γ  |  λαλησευ] 
και  ερεις  Α  ρτ  και  ̂ Γ  |  οηι  και  ι°  Α  |  αποκωφωθηση  Γ  XXV  1  ρΓ  ΙΪΙ 
του  υιοις  Αμμων  (^ε^υρ  3  Κνρίον]  ρΓ  αδωναι  (,)Γ  |  Κνριο$]  ρτ  αδωναι 
ΑΟΓ  |  εβεβηλωθησαν  Α  |  τον  Ιοι>δα]  οηι  του  Α  4  Κβδεμ]  ϊη  μ  τα.ς  αΐίο] 
(^?νίά  Κ[€§]η[μ]  ]Λνί(ΐ  |  κληρονομιαν]  κατακληρονομιαν  |  εν  ι°]  συν  Λ  |  απαρ- 

τία Β'λΑ.ί^)  5  νομην]  ττρονομην  Α  6  Κνριος]  +  ο  θϊ  Α  ρν  κΊ  \  την 
χείρα]  τα*  χειρα?  Α  τη  χειρι  (,)'"£  |  επεψοφησας]  εψοφησας  (,)  |  Ισραήλ]  I 
$Ιΐρ  ΓΛ8  Β'/ν'α  7  εκτενω]  ρχ  ώον  βγω  ΑΓ  εΐ  (δίΛ  *)  Ο  (ίΐοΊιοί  εν  τισιν 
ηστεριστο  εν  τισιν  ου     Γ3.3  &δΐ€Π5θαπΐ  ^2?,ηίΓ)  |  εξολοθρεύσω  Β1):  ΐΐεηι  13,  ι6 
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XXV  8  ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  λαών,  και  άπολώ   σε  εκ  τών  χωρών  απώλεια-  και  έπιγνώσει  διότι 
1  Γ  εγώ  "Κύριος.  8Τάδε  λέγει  Κύριος  Άνθ'  ων  εΐπεν  Μωάβ  Ίδού^  8 

ούχ  6ν  τρόπον  πάντα  τά  εθνη  οίκος  Ισραήλ  και  Ιούδα;  9διά  τούτο  9 

ιδού  ε'γώ  παραλύω  τον  ωμον  Μωάβ  άπο  πόλεων  ακρωτηρίων  αυτού, 
έκλεκτήν  γήν,  οίκον  θασιμούθ,  επ  αν  αγωγής  πόλεως  παραθαλάσσιας, 

10τούς  νιους  Κέδεμ  εττι  τους  υιούς  Άμμων  δέδωκα  αύτω  εις  κΧηρο-  ίο 
νομ'ιαν,  οπως  μή  μνεία  γένηται  των  υιών  ' Αμμων.     11  και  εΐί  Μωάβ  ιι 
ποιήσω  εκδίκησίν,  και  επιγνώσονται  διότι  εγώ  Κύριος.  Ι2Τάδε  ΐ2 
λέγει  Κύριος  Άνθ'  ών  εποίησεν  ή  Ίδουμαία  έν  τω  εκδικήσαι  αυτούς 
εκδίκησίν  εις  τον  οίκον  Ιούδα,  και  εμνησικάκησαν  και  έξεδίκησαν 

δίκην,  Ι3διά  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Και  έκτενώ  την  χείρά  μου  επ\  13 
την  Ίδουμαίαν,  και  έζολεθρεύσω  ε£  αυτής  ανθρωπον  και  κτήνος,  και 
θήσομαι  αύτήν  ερημον,  και  εκ  θαιμάν  διωκόμενοι  εν  ρομφαία  πεσούν- 
ται-  14 και  δώσω  εκδίκησίν  μου  έπϊ  την  Ίδουμαίαν  εν  χειρϊ  λαού  μου  14 
Ισραήλ,  και  ποιήσουσιν  εν  τή  Ίδουμαία  κατά  την  όργήν  μου  και 

κατά  τον  θυμόν  μου·  και  επιγνώσονται  την  εκδίκησίν  μου,  λέγει 
Κύριος.  ι5Διά  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Άι^'  ων  εποίησαν  οι  15 
αλλόφυλοι   εν   έκδικήσει   και   έξανέστησαν   εκδίκησίν,  επιχαίροντες 

εκ  ψυχής  τον  έξαλείψαι  εως  ενός,  ι6διά  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Ιδού  ι6 
εγώ  εκτενώ  την  χείρά  μου  επ\  τούς  αλλοφύλους,  και  εξολεθρεύσω 
Κρήτας,  και  άπολώ  τούς  καταλοίπους  τούς  κατοικούντας  την  παραλίαν 

17 και  ποιήσω  εν  αύτοίς  εκδικήσεις  μεγάλας,  και  επιγνώσονται  διότι  τη 
εγώ  Κύριος,  εν  τω  δούναι  την  έκδίκησίκ  μου  επ'  αύτούς. 

τΚα\    εγενήθη    εν    τω    ενδεκάτω  ετει    μια    τού    μηνός    έγένετο  ι  XXVI 

Α(^Γ  7  αιτολω]  απολέσω  |  χωρών]  χειρών  Γ  |  επίγνωση  Β3ΐ)Α(2  8  ρΓ  ίίΐ 
τη  Μωα/3  τη  ,Ιδουμαια  (^^^Ρ  |  Κυριοϊ]  ρΓ  αδωναι  Α(^  [  Μωαβ]  -)-  και  Σηειρ 
ΑΓ  εΐ  (5ΐιΙ>  α'θ'σ'  **· )      I  °ιη  ονχ  Α<^  |  οίκος]  ρν  ο  Α  9  Μωα/3]  +  αττο 
των  πόλεων  Α(^)  |  οιη  απο  πόλεων  |  αντον]  αυτόν  (^)  |  θασιμουθ]  Ββ#α- 
σιμονθ  Β^'^Α  Βαιθασιμονθ  (^*  Βαι0'  Ιασιμουθ  0*  |  επαναγωγης]  επάνω 
πηγής  Β3ΪΑ.(2  10  γενηται  μνεία  Α  |  Αμμων  2°]  +  εν  τοις  εθνεσιν  Α 
εί  (βιΛ  α'θ'  ■%  )  11  6ΐ?]  εν  Α  12  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α(^  | 
Ιονμαια  ̂ *   (Ιδ.  (^)3)  |  εν  τω  εκδικησαι]  τον  εκδ.  Α  13  Κιγκο$]  ρΓ 
αδωναι  Α  ζ)  14  εκδίκησίν  ι°]  ρΓ  την  Α  \  οργην]  +  του  θυμού  Α  ι  οηι 
και  κατα  τον  θυμον  μου  Α  \  Κύριος]  κΊ  Γ3.5  Α?  ρΓ  αδωναι  15  ρτ 
ίϊί  του  αλλόφυλοι*  (^"δ^Ρ  |  Κυρίου]  ρΓ  αδωναι  Α(|)  |  εκ  ψυχής  του  εξαλειψαι 
εως  ενος]  του  διαφθειραι  εκ  ψνχης  κατ  εχθραν  αιωνιον  0™%  |  ενος]  αιώνος  Α(^) 
16  Κνριος]  ρΓ  αδωναι  Α<2  |  εκτείνω  \  εξελεθρευσω  (}*νίά  εξολεθρ.  0.*  \ 
Κρητας]  κριτας  Σιδωνος  Α  ·*·  τον5  Κρητας  ̂   |  την  παραλιαν]  την  πάρα- 
θαλασσιαν  Α0™ζ  της  παράλιας  17  αυτού]  αύται  Β*  αυταυ  Β35  | 
μεγαλας]  +  (δίΛ  θ'  ■*·)  εν  ελεγμοις  θυμον  |  Κύριος]  ρτ  αδωναι  ̂   |  δούναι] 
+  με  Α  XXVI  1  ρΓ  ίΐί  τη  Σορ  (^«Φ  |  εγενηθη]  εγενετο  Α  \  ενδεκατω] 
δωδεκατω  Α  \  μηνος]  +  του  πρώτου  Α 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ XXVI  12 

2  λόγοί    Κυρίου    προς    με    Χεγων    2Υίε    ανθρώπου,    άνθ*    ου    ειπεν  Β 
Σόρ  επ\  Ιερουσαλήμ,  Έυγε   συνετρίβη,    άπόΧωΧεν    τα.    εθνη,  επε- 

3  στράφη  προς  με,  ή  πΧήρης  ήρήμωται·  3διά  τούτο  τάδε  λε'γει  Κύριος 
Ιδού  ε'γώ  επ\  σε,  Σόρ,  και  άνάξω  επ\  σε  εθνη  ποΧΧα  ως  αναβαίνει 

4  ή  θαΧασσα  τοις  κύμασιν  αύτής.  4και  καταβαΧούσιν  τά  τείχη  Σόρ, 
και  καταβαΧουσι  τούς  πύργους  σου,  και  Χικμήσω  τον  χουν  αυτής 

5  άπ'  αυτής,  και  δώσω  αυτήν  είς  Χεωπετρίαν  5ψυγμος  σαγηνών 
εσται  εν  μεσω  θαΧάσσης,   οτι  εγώ  λελάλ^κα,   λέγει  Κύριος.  και 

6  εσται  είς  προνομήν  τοις  εθνεσιν,  6καί  αϊ  θυγατέρες  αυτής  εν  πεδίο) 
7  μαχαίρα  άναιρεθήσονταΐ'  και  γνώσονται  οτι  εγώ  Κύριος.  7 οτι  τάδε 
λε'γει  Κύριος  Ιδού  εγώ  επάγω  επι  σε,  Σόρ,  τον  Ναβουχοδονοσορ 
βασιΧεα  ΒαβυΧώνος  άπο  του  βορρά·  βασιΧεύς  βασιλέων  εστίν, 

μεθ'  ΐππων  και  αρμάτων  κα\  Ιππέων  και  συναγωγής  εθνών  ποΧΧών 
8  σφόδρα.  8ούτος  τάς  θυγατέρας  σου  τάς  εν  τω  πεδίω  μαχαίρα  άνεΧεΐ, 
και  δώσει  επί  σε  προφυΧακήν  και  περιοικοδομήσει,  και  ποιήσει  επι 
σε   κύκΧω  χάρακα   και   περίστασιν   οπΧων,  και  ταί  Χόγχας  αυτού 

9  απέναντι  σου  δώσει*  9τά  τείχη  σου  και  τούς  πύργους  σου  καταβαΧει 
ίο  εν  ταΐς  μαχαίραις  αυτού.     10 άπο  τού   πΧήθους  τών   ΐππων  αυτού 

κατακαΧύψει  σε  6  κονιορτος  αυτών,  και  άπο  τής  φωνής  τών  ιππέων 
αυτού  και  τών  τροχών  τών  αρμάτων  αύτού  σεισθήσεται  τά  τείχη  σου, 
είσπορευομενου  αύτού  τάς  πύΧας  σου  ώς  είσπορευόμενος  είς  πόΧιν 

ιι  εκ  πεδίου.  Ιτεν  ταΐς  όπΧαις  τών  ΐππων  αύτού  καταπατήσουσίν  σου 
πάσας  τάς  πΧατείας'  τον  Χαόν  σου  μαχαίρα  άνεΧεϊ,  και  τήν  ύπόστα- 

ΐ2  σίν  σου  τής  Ισχύος  επ\  τήν  γήν  κατάξει.  12 και  προνομευσει  τήν 
δύναμίν   σου,  και   σκυλεύσει  τά  ύπάρχοντά  σου,  και  καταβαΧει  σου 

2  ου]  ων  Α(^  |  Σο/)]  οι  λοιτοι  Ύυρος  3  Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α(£  |  ΑΓ,) 
ιδου  εγω  επι  σε  Σορ]  αάδΟΓ  θ'  ·*·  (^?  |  τοΐ5  κνμασιν]  ρΓ  εν  Α  4  κατα- 
βαλουσιν]  καταβαΧουσι  Β1^3  |  καταβαΧουσι]  καθελουσιν  Α^π1ε  (-σι)  \  λικ- 
μησω]  λικμησουσιν  Α  ]  αυτήν]  σε  Α  δ  εν  μεσω  θαλάσσης]  εμμ.  της  θ.  Α 
εν  τη  θαλασσή  0_Π1ζ  |  λελαλ^κα]  ελαλησα  Α(^  |  Κύριος]  ρΓ  κς  Α^  |  τοις  εθνεσιν 
(-σι  Β1*)]  οιτι  τοις  Α  6  εν  7τεδιω]  αι  εν  τω  παιδιω  Α       αι  εν  πεδιω  \ 
αναιρεθησονται]  πεσουνται  Α  |  οτι]  διότι      |  εγω]  +  ειμι  Α  7  οτι]  δια 
τούτο  Α  |  Κύριος]  ρτ  αδωναι  Α(^)  |  οηι  επάγω  Β*  (ηαΙ>  Β3Ϊ>Π1£)  |  οιη  σε  ̂   | 
βασιλέα]  +  βασιλέα  Α  |  μεθ]  μετα  Α  I  ο  πι  και  ιππέων  Α  |  εθνών  πολλών] 
πολλής  εθνών  Α  8  θύρας  Β*  (θυγατέρας  Β3Ϊ>)  |  7Γ0ΐ?7σει]  περιποιησει 
Α  |  κύκλω]  +  σου  Α  \  περίστασιν]  βελοστασεις  ΑΟ™ζ  |  τας  λογχας]  τους  κριούς 
(,)'"£  |  απέναντι  σου]  επι  σε  Α  9  ταυ  μαχαιραις]  τοις  οπλοις  (^)Π1£ 
10  κατακαλικ/'ει]  καλύψει  Α  \  οϊά  και  1°  Α  |  της  φωνής]  οιτι  της  Α  \  ίππων 
<3  |  οπι  είσπορευομενου  αυτού  τας  πυλας  σου  ως  (^)*  (Ηαϋ  (,)111^)  |  εισπορευ- 
ομενος]  ρΓ  ο  Α  11  πάσας  τας  πλατείας  σου  Α(,)  |  της  ισχύος  σου  Α 
12  τα  υπάρχοντα]  τον  πλουτον  Α 
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χχνι  ΐ3 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  τα  τείχη   και  τους  οίκους  τους  επιθυμητούς  σον  καθελει,  και  τους 
λίθους  σου  και  τα  ξύλα  σου  και  τον  χουν  σου  εις  μέσον  της  θαλάσσης 

σου  έμβαλεΐ.    13  και  καταλύσει  το  πλήθος  των  μουσικών  σου,  και  η  13 
φωνή  των  ψαλτηρίων   σου  ου  μη  άκουσθή  έτι.    14  και    δώσω    σε  14 
λεωπετρίαν,  ψυγμός  σαγηνών  εότ/'  ου  μή  οίκοδομηθής  ετι,  οτι  εγώ 
Κύριος  (λάλησα,  λέγει  Κύριος.     15  διότι  τάδε  λέγει  κύριος  Κύριος  τή  15 
Σόρ  Ουκ  άπ6  φωνής  της  πτώσεως  σου  (ν  τώ  στενάξαι  τραυματίας,  . 

(ν  τω  σπάσαι  μάχαιραν  εν  μέσω  σου,  σεισθήσονται  αι  νήσοι;  16 και  ι6 
καταβήσονται  άπ6  τών  θρόνων  αυτών  πάντες  οι  άρχοντες  εκ  τών 
εθνών  τής  θαλάσσης,  και  άφελοϋνται  τας  μίτρας  άπο  τών  κεφαλών 
αυτών,  και  τον  ιματισμόν  τον  ποικιλον  αυτών  έκδύσονται·  εκστάσει 

εκστήσονται,  επ\  γήν  καθεδουνται  και  φοβηθήσονται  την  άπωλ'ιαν 
αυτών,  και  στενάξουσιν  επ\  σέ·  17 και  λήμψονται  επ\  σε  θρήνον  και  17 
ερουσίν   σοι  Ιίώς  κατελύθης  ε'κ   θαλάσσης,  ή   πόλις  ή  επαινετή,  ή 
δούσα  τον  φόβον  αυτής  πασι  τοις  κατοικούσιν  αυτήν;   18 και  φοβη-  ι8 
θήσονται  αι  νήσοι  άφ'  ημέρας  πτώσεως  σου.     196τι  τάδε  λέγει  κύριος  19 
Κύριος   Οταν  δώ  σε  πόλιν  ηρημωμένην  ώς  τάς  πόλεις  τάς  μή  κατοι- 
κηθησομένας,  εν  τω  άναγαγειν  με  έπ\  σε  τήν  αβυσσον,  και  κατακα- 
λυψτ]  σε  ύδωρ  πολυ,  20καί  καταβιβάσω  σε  προς  τους  καταβαίνοντας  ζο 
εις  βόθρον  προς  λαον  αιώνος,  και  κατοικιώ  σε  εϊς  βάθη  τής  γής  ώς 
ερημον  αίώνιον  μετά.  καταβαιν όντων  εις  βόθρον,  οπως  μή  κατοικηθής 

μηδέ  άνασττ}ς  έπ\  γής  ζωής.    21άπώλειάν  σε  δώσω,  και  ονχ  υπάρξεις  2ΐ 
ετι  ει$·  τον  αιώνα,  λέγει  κύριος  Κύριος. 

ΙΚαί  έγίνετο  λόγος  Κυρίου  προς  μέ  λέγων  2Υιέ  ανθρώπου,  και  σύ  *  XXVII 
λάβε  έπ\  Σορ  θρήνον,  3και  ερεις  τί}  Σόρ  ττ}  κατοικούσα  επ\  τής  εισόδου  3 

Α(^       12  τα  τειχτ;  σου  Α  |  καθελει  τους  οίκους  σου  τους  επιθυμητούς  Α  |  οπι  σου 
6°  ̂   |  οπι  σον  8°  Α(^)        13  ακονσθη]  +  εν  σοι  Α  |  ετι]  ουκετι  Α        14  λεωπε- 
τριαν]  ρΓ  βΐ5  Α(^  |  ψυγμος]  ρν  και  Α  |  οπι  Κύριος  ι°  Α(^  |  Κύριος  2°]  ρΓ  αδωναι 

15  κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α  |  τη  Σορ]  επι  σε  "Σορ  Α  |  ουκ]  ΪΓηρίΌΟ  νΐά 
Β5?ε?  ουχι  Α  |  τραυματίας]  +  σον  Α<3  16  αφελοννται]  καθελουσιν  Α* 
Γ3.5  καθ  Α?  |  εκστάσει]  ρΓ  και  Α  |  γην]  ρΓ  την  Α  |  καθεδουνται]  καθελουνται 
(λον  δίφ  Γαδ)  ΑΕ  |  απωλειαν  Β3ι>Α^  17  ληψονται  Β1^*  |  7Γω$]4-α7τω- 
λου  και  Α  61  (δυο  θ'  ·*  )  |  κατελυθης]  τ  δΐιρ  ιτ&δ  Αε  |  η  επαινετή  {-νεστη 
Β*  -νετη  Β5)]  οπι  η  (δαρεΓδΟΓ  0*)  +  ητις  εγενηθη  ισχυρά  εν  θαλασσή 
αυτη  και  οι  κατοικονντες  αυτήν  Α  εί  (δυο  θ'  ·*  )  (|)  18  και]  +  νυν  Α| 
αφ]  απο  Α  |  σου]  +  και  ταραχθησονται  (  +  αι  ̂ )  νήσοι  ε|  τη  θαλασσή  απο  της 
εξοδιας  σου  Α  €(:  (δυο  θ'  ■*·)  19  ερημωμενην  (±*  (ηρ.  ̂ 3)  |  κατα- 
καλυψη]  κατακαλυψει  ΑΟ*  καλύψει  ̂ *  20  καταβιβω  Α  Ι  βαθη]  ρΓ 
τα  Α  |  αναστης]  ανασταθης  Α(£  21  ετι]  +  και  ζητηθηση  Α  +  (δυο  θ'  ·*·) και  ζητηθηση  και  ουχ  ευρεθηση       |  Κυριος]  +  ο  θς  Α  XXVII  1  ρΓ 
Ιϊϋ  θρήνος  επι  Σορ  Ο^ε^Ρ  2  και  συ  υιε  ανοϋ  Α  εί  (δΐιο  οι  γ'  *)      |  ̂77- νον  επι  Σορ  Α  3  εισόδου]  οδου  Α 
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χχνπ  ΐ5 

της  θαλάσσης,  τω  εμπορίω  τών  Χαών  άπο  νήσων  ποΧΧών  Τάδε  Χεγει  Β 

4  Κύριος  τη  Σόρ  Σν  είπας  Έγώ  περιεθηκα  εμαντη  κάλΧος  μον,  4εν 
καρδία    βαΧάσσης    τω    ΒεεΧεϊμ   νιοι    σον   περιεθηκάν   σοι  κάΧΧος. 

5  5 κέδρος  εκ  Σενε\ρ  ωκοδομήθη  σοι,  ταινίαι  σανίδων  κνπαρίσσον  εκ  τον 

6  Αφάνον  ε'Χημφθησαν  τον  ποιήσαί  σοι  ιστούς  εΧατίνονς·  6ε'κ  της 
Βασανίτιδος  εποίησαν  τάς   κώπας  σον,  τα.   ιερά   σον    εποίησαν   ε  ζ 

η  εΧεφαντος,  οΐκονς  άΧσώδεις  άπο  νήσων  των  Χεττείν.  7 βύσσος  μετά 
ποικιΧίας  εξ  Αίγνπτον  εγενετό  σοι  στρωμνη,  τον  περιθεΐναί  σοι 
δόξαν   και  περιβαΧειν  σε  νάκινθον    κα\   πορφύραν   εκ   των  νήσων 

8  *ΈΧεισαί,  και  εγενετο  περιβόΧαιά  σον.  8 και  οι  άρχοντες  σον  οι 
κατοικονντες  Σειδώνα  και  Άράδιοι  εγενοντο  κωπηΧάται  σον  οι  σοφοί 

9  σον,  Σόρ,  οι  ήσαν  εν  σοι,  ούτοι  κνβερνήταί  σον  9οι  πρεσβύτεροι 
ΒνβΧίων  και  οι  σοφο\  αύτών  ήσαν  εν  σοι,  ούτοι  ενίσχνον  την  βονΧήν 
σον  και   πάντα  τα   πΧο7α  της  θαλάσσης  και  οι  κωπηΧάται  αύτών 

ίο  εγενοντο  σοι  επ\  δνσμάς  δνσμών.  Ι0Τ1ερσαι  και  Λυδοι  και  Αίβνες 
ησαν  εν  τη  δννάμει  σον,  άνδρες  ποΧεμισταί  σον  πεΧτας   και  περι- 

ιι  κεφαλαίας  εκρεμασαν  εν  σοι,  οντοι  έδωκαν  την  δόζαν  σον.  "υιοϊ 
Άραδίων  και  ή  δύναμίς  σον  επί  τών  τειχεων  σον  φνΧακες  εν  τοις 
πύργοις  σον  ησαν,  τάς  φαρέτρας  αύτών  εκρεμασαν  επι  τών  ορμών 

ΐ2  σον  κύκλω·  ούτοι  ετεΧείωσάν  σον  το  κάΧΧος.  12  Καρχηδόνιοι  έμποροι 
σον   άπο   πΧήθονς   πάσης  Ισχύος  σου,   άργύριον   και  χρυσίον  και 

13  σίδηρον  και  κασσίτερον  και  μόΧνβον  έδωκαν  την  άγοράν  σον.  13η 
'ΈΧΧάς,  και  ή  σύμπασα,  και  τα  παρατείνοντα,  ούτοι  ενεπορενοντό  σοι 
εν  ψνχαΊς  άνθρώπων,  και  σκεύη  χαλκά  έδωκαν  την  εμπορίαν  σον 

\*  14*£  οίκον   θαιγραμά  ΐπποι  και  ιππείς  έδωκαν  άγοράν  σον.     15  υ  Σοι 

3  Κύριος]  αδωναι  κ!  κϊ  Α  κ$  κ$  \  τη  Σορ  2°]  επι  Σορ  Α  ζάηοί  πυρσός  Α(^ 
η  συνοχή  4  τω  Βββλβιμ.,.καλλο*]  σ'  οι  όμοροι  σοι  οι  οικοδομονντες 
[σ]ε  (?)  συνετέλεσαν  το  κάλλος  σου  0™%  \  υιοί]  ρΓ  και  Α  ρΓ  οι  5  Σενειρ] 
Σανειρ  ΑΟ.  ζάηοί  οδος  λύχνου  (^ηΐ5ί  |  κυπαρίσσου]  κυπαριστινων  Α  \  Αιβανου] 
αάηοϋ  λευκασμος  Ο™^  |  ελήφθησαν  0*  6  Βασανειτιδος  Β3ΐΑ*  αοίηοΐ 
Βασα|  αισχύνη  0™ζ  \  Χεττειν]  Χεττιειμ  Α(£  αάηοΐ  πεπληγυια  0^™%  7  περι- 

βάλει (±*  (-λειν  <2Λ)  |  Ελισαι  αάηοΐ  θυμού  επικλησις  |  οπι  και  3° 
(,)  |  περίβολαια  εγενετο  σοι  Α  8  Σιδωνα  Β1^  (ηχΐηοΐ  θηρευουσα  ̂ Iη^^) 
Σιδονα  Α  |  Αραδιοι]  ΣΐάηοΙ  καταβιβασται  0™Ζ  9  Βυβλιων]  Βιβλίων  Β?νίά 
Α(^α  Γαιβαλ  Βνβ\ιώ\  (^Π1?  |  ησαν]  ρΓ  οι  ̂ α  |  κωπελαται  Α  |  αυτών  2°]  αυτής 
Α  |  εγενοντο. .  .δυσμων]  αμειβόμενοι  εν  τη  επιμιξία  σου  (^)ιη£  10  ΙΙβρσαι] 
αάηοΐ  πειραγμένοι  0™%  |  Αυδοι]  ίκΐηοΐ  γεννώμενοι  (^"^  |  Αιβυες]  Φουδ  η 
στόμα  0™ζ  11  σου  2°]  +  κύκλω  Α  εΙ  (δΐιβ  *)  (αλλα  και  Μηδοι 
^ιη?)|  12  Χαρκηδυνιοι  Α  \  χρυσιον]  +  και  χαλκον  Α  \  μολυβον]  μολιβδον  Α 
13  η  σύμπασα]  τα  σ[υμ]παντα  Α  \  ούτοι]  αυτοί  Α  Ο  |  ενεπορευοντο]  ενεμπορεν- 
ονται  Α  |  εμπορειαν  Π:ι :  ίίειη  15,  2\         14  Θαιγραμά]  Οεργαμα  Α  θοργαμα 

(α(1ηοΙ  παροικία  τις  ̂ ^ηίί)  |  ίπποι]  ίππους  Λ  Ο  |  ΐ7Τ7Γ€ΐ5]  +  και  ημιονους  Α^ 
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χχνπ  ιό ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  ' Ροδίων  έμποροι!)  άπο  νήσων  επληθνναν  την  εμπορίαν  σον  οδόντας 
ελεφαντίνονς,  και  το7ς  είσαγομενοις  άντεδίδονς  τονς  μισθούς  σον 

ι6άνθρώπονς  εμπορίαν  σον  άπο  πληθονς  τον  σνμμίκτον  σον,  στακτην  ι6 
και   ποικίλματα  εκ   θαρσείς'   και  Ααμώθ    και  Χορχορ   έδωκαν  την 
άγοράν  σον.     1?Ίονδας  και  οι  νιοι  τον  Ισραήλ,  οντοι  έμποροι  σον  εν  τη 
σίτον  πράσει  και  μνρων  και  κασία,  και  πρώτον  μέλι  και  ϊΧαιον  και 

ρητίνην  έδωκαν  εις  τον  σνμμικτόν  σον.     18  Ααμασκος  έμπορος  σον  εκ  ι8 
πληθονς  πάσης  δννάμεώς  σον  οίνος  εκ  Χελβών  και  ερια  εκ  Μειλητον, 

και  οίνον  εϊς  την  άγοράν  σον  έδωκαν.    19 εζ  Άσηλ  σίδηρος  είργα-  19 
σμένος,  και  τροχιάς  εν  τω  σνμμίκτω  σον  εστίν.    20Ααιδάν  έμποροι  2ο 
σον  μετά  κτηνών  εκλεκτών  εϊς  άρματα.    21  η  · Αραβία  και  πάντες  οι  2ΐ 
άρχοντες  Κηδάρ,  οντοι  έμποροι  σον   δια.  χειρός  σον,  καμήλονς  και 
κριοί/ς   και  άμνονς  εν  οΐς  εμπορεύονται  σε.    22  έμποροι  Σοβά   και  22 
Ραμά,  ούτοι  έμποροι  σον  μετά  πρώτων  ηδνσμάτων  και  λίθων  χρη- 

στών, και  χρνσίον  έδωκαν  την  άγοράν  σον.    Ζ3Χαρρά  και  Χανάα,  23 
οντοι  έμποροι  σον.    Άσσοι) ρ  και  Χαρμάν  έμποροι  σον,  24 φέροντες  24 
εμπορίαν  νάκινθον  και  θησανρονς  εκλεκτούς  δεδεμένονς  σχοινίοις  και 

κνπαρίσσινα.    25πλοϊα  έμποροι  σον  εν  τώ  πληθει  εν  τώ  σνμμίκτω  25 
σον,  και  ενεπλησθης   και  έβαρννθης   σφόδρα  εν  καρδία  θαλάσσης. 

.ζ)       15  Ροδίων]  Αραδιων  Α  αάηοΐ  Ρόδιοι  ορασις  κρίσεως  Ο™^  |  εμποροι]  +  σου  Α^ 
16  εμπορίαν]  εμπορειας  Ο3-  \  σου  2°]  +  (δυο  '*  )  εν  Αφεχ  ̂   (α'  συναλλαγή  ο~ου 
σ'  πολυμιτα  ̂ ^η^)  |  θαρσεις... Χορχορ]  θαρρείς  και  Υαμμωθ  και  Κορχορυς  Α 17  Ιούδα  Α  |  του  Ισραήλ]  οπι  του  Α  |  κασιας  Α^  18  έμπορος]  έμποροι  Α 
εμπορεία  Ο™1^  |  σου  ι°]  +  (δΐιθ  ·*·)  εν  πληθει  έργων  σου  |  οπι  πάσης  |  οιιόϊ] 
οινον  Α  +  λιπαρος  (^"^  |  Χελιών]  Χεβρων  Α  Χελβω  γαλακτινος  |  εκ 
Μειλ^τοι;  (Μιλ.  Β5<5)]  στι\βο\τα  (^ηι£  \  οινοϊ^  +  και  Ααν  (ρΐΌ  κ.  Ααν  \&ξ  Ααιδαν 
^3)  και  Ιαυηλ  Μεωζηλ  |  έδωκαν]  ρΓ  *  ψ  19  ε£  Ασηλ]  εξ  (γ&5  νί(1 
Α?)  Ασαηλ  Α  ρΓ  ̂ ?  |  σιδηρον  ειργασμενο\  Α  \  τροχιάς  Β5  {-χειας  Β*Α)] 
τροχός  (^)  Άάηοί  τουτεστι  δραμος  (δΐο)  προς  θεωριαν  της  πανταχόθεν  ευθηνιας  Ο™1^ 
+  έδωκαν  Α  20  Ααιδαν]  και  Ααν  Ο3-  21  17  Αραβία  (-βεια  Α)]  αάηοΐ 
εσπέρα  ̂ Π1&  |  Κ^δαρ]  αάηοί  σκότος  ζ)™2  |  οηα  σου  ι°  |  αμνούς  (καμν. 
0*  αμν.  μόσχους  Α  \  εμπορεύονται]  ενεπορευοντο  Α  \  σε]  σοι  Α(^ 
22  Σαβα]  αάηοί  επιστρέφων  ̂ Iη&  |  Ραμα]  Υαγμα  Α(^  |  χρηστών]  εκλε- 

κτών Α  τιμιώ\  (^)ιη2  |  χρυσιον]  χρυσον  |  σου]  σοι.  Β*νιά  23  Χαρρα  και 
Χαναα]  Χαρραν  κ.  Χανααν  κ.  Ααιδαν  Α  Χαρρα  (-ρραν  0*  αάηοί  τρωγλαι 
(^),η£)  κ.  Χανααν  (βί  δαβ  <*)  κ.  Δαιδαν  |  ούτοι]  αυτοί  Α  24  ΐΌ/αν^ον] 
+  και  πορφυραν  Α  +  (δΠ0  οι  7')  και  ποικιλιαν  |  οπι  και  ι°  ζ)  |  θησαυρούς] 
α'θ'  εν  γαζαις  (>>§■  |  εκλεκτους]  + εν  μαγουξοις  συγκειμενοις  ̂ Π15  |  σχοινιοις 
δεδεμενους  ̂   |  και  κυπαρισσινα]  εν  κυπαρισσινοις  Α  +  πλοία  (^Κ  εν  κυ7ταρισσΐίΌΐ9 
πλοωις  (>η£  +  (δπο  0'  *  )  εν  αυτοις  η  εμπορία  (-ρεια  σου  25  7τλοια 
...7τλ?7^ει]  πλοιοις  εν  αυτοις  (ραοηβ  βναη  εν  αυτ.)  Καρχηδόνιοι  έμποροι  σου 
θαρσος  έμποροι  σου  εν  τω  πληθει  Α  πλοία  εν  τω  πληθει  (+  εν  αυτοις  Καρχη- 

δόνιοι 0™%)  έμποροι  σου      |  οπι  σου  2°  (,) 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ XXVIII  2 

26  36 €Ρ  υδατι  πολλώ  ηγόν  σε  οι  κωπηλάται  σου.    τό  πνεύμα  τοΰ  νότου 
27  συνετριψεν  σε  εν  καρδία  θαλάσσης·  2?ησαν  δυνάμεις  σον,  και  ό  μισθός 

σον  κα\  τών  σνμμίκτων  σον,  κα\  οι  κωπηλάται  σον  κα\  οι  κυβερνήταί 

σον  και  οι  σύμβουλοι  σον,  και  οι  σΰμμικτο'ι  σον  εκ  των  σνμμίκτων 
σον,  και  πάντες  οι  άνδρα  οι  πολεμισταί  σον  οι  εν  σοί'  και  πάσα 
συναγωγή   σον  εν  μέσω  σον  πεσουνται  εν  καρδία,  θαλάσσης  εν  τΐ[ 

28  ήμερα  της   πτώσεως  σον.    28  προς  την  κραυγήν  της  φωνής  σον  οι 
29  κυβερνήταί  σον  φόβω  φοβηθησονται,  29 και  καταβησονται  άπο  των 

πλοίων  πάντες  οι  κωπηλάται  κα\  οι  επιβάται,  και  οί  πρωρεις  της 

3ο  θαλάσσης  επι  την  γήν  στησονται,  30 και  άλαΧάξονσιν  ε'πι  σε  τη  φωντγ 
αυτών   και   κεκράξονται  πικρόν,  και  επιθήσουσιν  επ\  την  κεφαλήν 

32  αυτών  γήν  και  σποδον  στρωσονται.    32 και  λήμψονται  (πι  σε  οι  νιοι 
33  αυτών  θρήνον,  θρήνημα  Σόρ.  33  πόσον  τινά  ευρες  μισθόν  άπο  της 

θαλάσσης;    ενεπλησας  εθνη   απ 6  τον    πλήθονς  σον,  και  άπο  του 

34  συμμίκτου  σου  επλούτισας  πάντας  βασιλείς  της  γης.  34 νυν  συνε- 
τρίβης  εν  θαλάσση,  εν  βάθει  ύδατος  ό  σύμμικτός  σου,  και  πάσα  η 
συναγωγή  σου  εν  μέσω  σου·  επεσον  πάντες  οι  κωπηλάται  σου. 

35  35 πάντες  οι  κατοικουντες  τάς  νήσους  εστνγνασαν  επι  σε,  και  οι  βασι- 
λείς αυτών  εκστάσει  επέστησαν,  και  εδάκρνσεν  το  πρόσωπον  αντών. 

36  ̂έμποροι  άπο  εθνών  εσνρισάν  σε·  άπώλεια  εγενον,  και  ουκετι  εστ\ 
εις  τον  αιώνα. 

XVIII    2       1Και  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  2Και  συ,  υιε  άνθρωπου, 

26  εν  κάρδια]  εμμεσω  Α  27  οπι  και  2°,  3°  Α  |  των  σνμμίκτων  ι°]  εν  τω 
συμμικτω  Α  |  οι  σύμβουλοι]  οι  ισχυροποιουντες  (^"^  |  οι  εν  σοι]  οιη  οι  εν  σοι  Α 
οπι  οι  <3  |  συναγωγή]  ρΓ  η  Α<3  28  ογπ  προς  |  κραυγην  της  φωνής]  φωνη\ 
της  κραυγής  Α  φωνην  προ  της  κραυγής  |  οπι  φοβω  Α  29  οιτι  και  ι°  Α  | 
πλοίων]  +  αυτών  Αζ>  |  κωπηλάται]  +  σου  Α  |  την  γην]  της  γης  Α  30  αλα- 
λαξουσιν]  αλλάζονται  Α  |  τη  φωνη]  την  κραυγην  Α  την  φωνην  |  πικρον] 
πικρως  Α  \  επιθησουσι  γην  επι  τ.  κεφ.  αυτών  (^)  |  στρωσονται]  υποστρωσονται 
Α  ζ)  4-  (31)  και  φαλακρωσουσιν  επι  σε  φαλακρωματα  και  περιξωνται  σακκον 
και  κλαυσονται  περι  σου  εν  πικρασμω  ψυχής  και  κοττετον  πικρον  εκστησονται 
Α +  (31)  και  φαλακρωσουσιν  (και  ξυρησονται  0™%)  ετι  σε  φαλακρωμα  και  περι· 
ζωσονται  σακκον  και  κλαυσονται  π.  σ.  εν  πικρ.  ψ.  και  κοπ.  πικρον  λημφονται 
(ληψ.  0*)  επι  σε  (δαϋ  θ'  *)  32  λημψονται]  αναληψονται  ̂ α  |  οι  νιοι αυτώ\  επι  σε  Α  \  οι  υιοι]  οιτι  οι  |  θρηνημα]  ρΓ  και  Α  |  Σορ]  σοι  Αζ)  +  τις  ωσπερ 
Τύρος  κατασιγηθεισα  εμμεσω  (εν  μ.  ̂ )  θαλάσσης  Α  6ΐ  (δυο  Φ)  (,)  33  τινα] 
ρΓ  και  Α  |  ενεπλησας]  ενεποιησας  Α  \  βασιλείς]  ρΓ  τους  Α  34  ροδί  επεσον 
άΐδίίηχ  Α  έπεσαν  34 — 35  πάντες  οι  κωπηλάται... νήσους]  πάντες  οι 
κατοικουντες  τας  νήσους  και  οι  κωπηλάται  σου  Α  35  εδακρυσεν  το 
πρόσωπον]  εδακρυσα\  τω  προσωπω  Α  \  αυτών  2°]  +  επι  σοι  Α  36  αιώνα] 
+  λέγει  κ~ς  ο  θς  Α  XXVIII  1   ρΓ  Ιίΐ  τω  αρχοντι  Τύρου 2  οιτι  και  συ  Α 
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XXVIII  3  ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  ειπον  τω  αρχοντι  Τύρον  Ύάδε  Χεγει  Κύριος  Άνθ*  ον  νψώθη  σον  ή 
καρδία,  και  είπας  θεός  εϊμι  εγώ,  κατοικίαν  θεον  κατοίκηκα  β»  καρδία 
θαλάσσης,  σν  δε  ει  άνθρωπος  και  ου  θεός,  και  εδωκας  την  καρδίαν 
σον   ως   καρδίαν   θεον,   3 μη   σοφώτερος  ει  σύ  τον  ΑανιήΧ;    σοφοί  3 
ονκ  επαίδενσάν  σε  τη  επιστήμη  αυτών;  4 μη  Ιν  τη  Επιστήμη  σον  η  τη  4 
φρονήσει  σον  εποίησας  σεαντω  δνναμιν  κα\  χρνσίον  και  άργύριον  εν 
τοις  θησανροις  σον;  5εν  τη  ποΧΧη  επιστήμη  σον  και  εμπορία  επΧή-  $ 
θννας  δύναμίν  σου,  νψ·ώθη  ή  καρδία  σον  εν  τη  δννάμει  σον.   6διάτοϋτο  6 
τάδε  Χεγει  Κύριος  'Έπειδή  δεδωκας  τήν  καρδίαν  σου  ως  καρδίαν  θεον, 
7άντ\  τούτου  ιδού  εγώ  επάγω  επ\  σέ  άΧλοτρίους  λοιμούς  άπο  εθνών,  η 
και  εκκενωσονσιν  τάς  μαχαίρας  αντών  επ\  σε  και  επ\  το  κάΧΧος  της 

επιστήμης  σον,  και  στρώσονσιν  το  κάΧλος  σον  εις  άπώΧειαν,  8 και  8 
καταβιβάσονσίν  σε,   και    άποθανη    θανάτω    τρανματιων   εν  καρδία 
θαλάσσης.    9 μη  Χεγων  ερεϊς  θεός  είμι  εγώ,  ενώπιον  τών  άναιρούντων  ο 
σε;  σύ  δε  ει  άνθρωπος  και  ού  θεός.     10 εν  πΧήθει  άπεριτμήτων  άποΧη  ίο 
εν  χερσϊν  άΧΧοτρίων,  οτι  εγώ  εΧάΧησα,  Χεγει  Κύριος.  11  Και  ιι 
εγενετο  Χόγος  Κνρίον  προς  με  Χεγων  12Υίέ  ανθρώπου,  Χάβε  θρήνον  ΐ2 
επ\  τον  άρχοντα  Ύύρον  και  εϊπον  αντώ  Ύάδε  Χεγει  κύριος  Κύριος  Ιν 

άποσφράγισμα  όμοιώσεως  και  στέφανος  κάΧΧονς  13εν  τη  τρνφη  τον  13 
παραδείσον  τον  θεον  εγενήθης.     πάν  Χίθον  χρηστον  ενδεδεσαι,  σάρ- 
διον  και  τοπάζιον,  και  σμάραγδον  και  άνθρακα,  και  σάπφειρον  και 
ιασπιν,   και  άργύριον   και  χρνσίον,   και  Χιγύριον   και  άχάτην,  και 
άμεθνστον  και  χρνσόΧιθον,  και  βηρύΧΧιον  και  ονύχων,  και  χρνσίον 
ενεπΧησας  τονς  θησαυρούς  σον    και   τάς    άποθήκας    σον    εν  σοι. 

Ι4αφ'  ης  ημέρας  εκτίσθης  σν  μετά  τον  χερούβ,  εθηκά   σε  εν  ορει  14 
άγίω  θεον,  εγενήθης  εν  μεσω  Χίθων  πνρ'ινων,  ι5εγενήθης  Άμωμος  σν  ι$ 
εν   ταϊς   ήμεραις   σον,   άφ'   ής  ημέρας   σν   εκτίσθης   εως   ενρεθη  τα 

ς>       2  Κύριος]  ϊϊς  ο  θς  Α  κΊ  κς      |  ανθ  ου]  ανθ  ων  Α<3  |  η  κάρδια  σον      |  κατω- 
κηκα  Β3ΐ)(2  κατωκησα  Α  3  σοφοί]  ρΓ  η  Α  \  τη  επιστήμη]  ρΓ  εν  Α 
4  τη  φρονήσει]  ρ  γ  εν  Α^  |  χρνσίον]  ρ  Γ  εποιησας  Α  61  (511Ι5  ··*)  <3  5  εν  ι°] 
ρΓ  η  Α^  |  εμπορία  (ρεια  ΑΟ*)]  +  σον  Α^  |  δυναμιν]  δυνάμεις  Α  6  Κύριος] 
κΊ  κ~ς  ο  θς  Α  κς  κΊ  ̂   |  επειδή]  ανθ  ων  Α  \  δεδωκας]  εδωκας  Α<3  |  ϊηιρΓοΙ)  σου 
(^ανίά  γ  καλλο5  ι°]  +  σον  10  απεριτμητων]  τρανματι\οντω\  σε 
θανατοις  απεριτμητοις  Α  θ'  '%  τραυματιξοντων  σε  θανατοις  απεριτμητων  ̂   | 
απολη]  αποθανη       |  Κιριος]  Γ3.5  Α?  ρΓ  αδωναι  11  ρΓ  ΐίί  θρήνος  εττι 
τον  άρχοντα  Τύρου  ̂ II1&5υρ  ΐ2  οιτι  κύριος  Α  |  σν]  +  ει  Α  \  ομοιωσεως] 
+  (δΐιΐ)  οι  γ'  '%·<)  πλήρης  σοφίας  13  παν]  πάντα  Αζ>?  |  οτη  και  ι°  Α  | 
ανθρακά\  Α  \  κ.  αργ.  κ.  χρυσιον]  ρΓ  -  (2?π1£  |  εν  2°  ηοη  ίηδΐ  Βι>νίά  14  σι-] 
+  (δίΛ  θ'  '%·)  ητοιμασαν  |  μετα  τον  χερονβ]  +  (ειιΐ)  θ'  '^")  κεχρισμενον  (-νους 
^Ε)  τον  κατασκηνουντος  \  εθηκα]  και  έδωκα  ̂   |  οιιΐ  εγενηθης  Α  15  βω$] 
+  ημέρας  Α 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ XXVIII  2β 

ι6  αδικήματα  εν   σοι.     ι6άπ6   πλήθους  της  εμπορίας  σου  επλησας  τα.  Β 
ταμιείά  σον  ανομίας,  και  ημαρτες  και  ετραυματίσθης  άπο  ορούς  του 

ΐ7  θεον,  και  ή'γαγεν  σε  το  χερονβ  «κ  μέσον  λίθων  πύρινων.  1?ύψώθη 
ή  καρδία  σου  επι  τω  κάλλει  σον,  διεφθάρη  ή  επιστήμη  σου  μ€τά  του 
κάλλους   σου'   διά  πλήθος  αμαρτιών   σου   επι  την  γήν  ερριψά  σε, 

ι8  εναντίον  βασιλέων  εδωκά  σε  παραδειγματισθήναι.  ϊ8διά  το  πλήθος 
των  αμαρτιών  σου  και  των  αδικιών  της  εμπορίας  σον  εβεβήλωσα  τά 
ιερά  σον)  και  εξάξω  πυρ  εκ  μέσου  σου,  τούτο  καταφάγεταί  σε'  και 
δώσω  σε  σποδόν  επϊ  της  γης  σου  εναντίον  πάντων  τών  όρώντων  σε. 

19  19 και  πάντες  ο'ι  επισταμένοι  σε  εν  τοϊς  εθνεσιν  στενάξουσιν  επϊ  σε' 
άπωλία  εγενου,  και  ούχ  υπάρξεις  ετι  εις  τον  αϊώνα. 

2°       2°Και  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  21Υιε  άνθρωπου,  στή- 
22  ρισον  το  πρόσωπον  σου  επ\  Σειδώνα  και  προφήτευσον  επ'  αυτήν  22 και 

είπόν  Ύάδε  λέγει  Κύριος  Ίδον  εγώ  επϊ  σε,  Σειδών,  και  ενδοξασθήσομαι 
εν  σοι,  και  γνώση  ότι  εγώ  εϊμι  Κύριος,  εν  τω  ποιήσαί  με  εν  σοι  κρίματα, 

23  και  άγιασθήσομαι  εν  σοι.  23αΊμα  και  θάνατος  εν  ταϊς  πλατείαις  σον, 
και  πεσοννται  τετρανματισμενοι  μαχαίραις  εν  σοι  περικύκλω  σον  και 

24  γνώσονται  διότι  εγώ  είμι  Κύριος.  24 και  ουκ  έσονται  ονκέτι  εν  τω 
οίκω  τοϊ)  Ισραήλ  σκόλοψ·  πικρίας  και  άκανθα  οδύνης  άπο  τών  περι- 

κύκλω αντών  τών  άτιμασάντων  αντούς,  και  γνώσονται  οτι  εγώ  είμι 

25  Κύριος.  25τάδε  λέγει  κύριος  Κύριος  Και  σννάξω  τον  Ισραήλ  εκ  τών 
εθνών   ον  διεσκορπίσθησαν   εκεϊ,    και  άγιασθήσομαι  εν   αύτοις  και 

26  ενώπιον  τών  λαών  και  τών  εθνών.     26 και  κατοικήσουσιν  επ\  της  γης 

15  αδικήματα]  +  σου  Α  16  εμπορία*  (-ρειας  Ο3-)]  περιδρομης  0™%  \  επλη-  Α(^ 
σας  (εμπλ.         επλ.  επληθννας  Α  |  ταμία  0*  (-μιεια         |  και  ηγαγεν 
σε  το  χερουβ]  +  (δυο  θ'  *  )  το  συσκια'ςδ\  κατηγαγεν  σε  χερουβ  <5ηι£  |  εκ 
μέσον]  εν  μεσω  Α  (εμμ.)  (<)*  17  τον  κάλλους  σον]  το  κάλλος  σ.  Β*  (καλλοΐ'ϊ 
σ.  Β*3^"11)  καλλονσον  Α  |  πλήθος]  ρΓ  το  Α  |  αμαρτιών]  ρτ  των  Α  \  εριψα  Α 
18  το  1)15  50Γ  Β* :  2°  ηοη  ίηδΐ  ΒΒ  |  των  αδικιών]  οπί  των  Α  \  εμπορβιας  Α^''ι  | 
εβίβηλωσας  Α(^Ά  \  τα  ιερά]  τον  αγιασμοί  \  εκ  μέσον]  εκ  μεσω  Β  (εκ  μέσου 
Βα1>)  Α^*  εν  μεσω  0*  |  σποδον]  ρι  εις  Α(±  19  εθνεσι  Β"  |  στεναξονσιν] 
στυγνασονσιν  Α(,)  |  απώλεια  Β3ΐ)Α(3  20  ρΓ  ύί  επι  Σιδωνα  Α*(^π1^5υΡ 
21  Σιδωνα  Β^Α^  22  Κύριος  ι°]  Γαδ  Α?  ρΓ  αδωναι  ̂   |  Σιδων  Β*>Α(± 
αάηοΐ  θηρενονσα  (^""ε  23  αιμα  (αμα  Β*  αιμ.  Β3ΐ>)]  ρΓ  και  εξαποστελω 
επι  σεαντην  θάνατο]  και  Α(^)  |  οπί  και  θάνατος  |  7τλατιαΐί  Α  |  σον  ΐ°] 
+  βσται  Αί^1"^  |  τετρανματισμενοι]  +  (δΐι!)  άθ'σ'  "*)  εν  μεσω  αυτής  |  μαχαι- ραις]  ρι  εν  Α<3  |  γνώσονται]  γνώση  Α  \  διότι]  οτι  Α(,)  24  ονκ  έσονται 
ονκετι]  ονκετι  έσονται  Α  |  οπί  εν  Α  |  τον  Ισραήλ]  οιη  τον  Α^  |  των  περικνκλω] 
των  κνκλω  Α  πάντων  τ.  περικ.       |  Κνριος]  +  ο  θς  αντων  Α  ρτ  αδωναι 
25  κύριος  Κνριος]  +  ο  Ος  Α  αδωναι  κς  ̂   |  Ισραήλ]  ρτ  (δυΐ)  οι  γ'  *)  οίκον  | 
εθνών  ι°]  χωρών  Α  \  οιη  και  3°  Α(,)  |  οπί  και  4°  Α<3 
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XXIX  I ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Ε  αυτών,  ην  δέδωκα  τω  δούλω  μου  Ίακώ/3,  και  κατοικήσουσιν  έπ'  αυτής 
(ν  ελπίδι,  και  οίκοδομησουσιν  οϊκίας  και  φυτεύσουσιν  αμπελώνας, 
και  κατοικήσουσιν  εν  Απίδι,  οταν  ποιήσω  κρίμα  εν  πάσιν  τοις 
άτιμάσασιν  αυτούς  εν  τοις  κύκλω  αυτών  και  γνώσονται  οτι  εγώ  εϊμι 
Κύριος  ό  θεος  αυτών  και  ό  θεος  τών  πατέρων  αυτών. 

1'Εν  τω  ετει  τω  δωδεκάτω  εν  δεκάτω  μην\  μια  του  μηνός  έγένετο  ι  XXIX 
λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  2Ύιέ  ανθρώπου,  στήρισον  το  πρόσωπον  2 
σου  έπ\  Φαραώ  βασιλέα  Αίγυπτου,  και  προφήτευσον  επ*  αυτόν  και 
έπ    Α'ίγυπτον   ολην   3 και  €ΐ7Γ0ν  Τάδβ  λέγει   Κύριος  Ιδού  εγώ  67τι  3 
Φαραώ,  τον  δράκοντα  τον  μέγαν  τον  έγκαθήμενον  εν  μέσω  ποταμών 

αυτού,  τον  λέγοντα  'Έμοί  εϊσιν  οι  ποταμοί,  και  εγώ  έποίησα  αυτούς. 
4και  εγώ  δώσω  παγιδαί  εις  τάς  σιαγόνας  σου,  και  προσκολλήσω  τους  4 
ιχθύς    του    ποταμού   σου   προς  τάς  πτέρυγας  σου,   και  άνάξω  σε 
εκ  μέσου  του  ποταμού  σου,  5  και  καταβαλώ  σε  εν  τάχει  και  πάντας  5 
τους  Ιχθύας  του  ποταμού  σου·   έπϊ  πρόσωπον  του  πεδίου  π€ση,  και 
ου  μη  συναχθης  και  ου  μη  περιστολές,  τοϊς  θηρίοις  της  γης  και  τοις 

πετεινοΊς  του   ουρανού  δέδωκά  σε  εις   κατάβρωμα·  6 και  γνώσονται  6 
πάντες    οι   κατοικουντες   Α'ίγυπτον  οτι   εγώ    ειμι  Κύριος,   άνθ^  ων 
εγενήθης  ράβδος  κάλαμίνη  τω  οίκω  Ισραήλ.    7 οτι  έπελάβετό  σου  ττ}  η 

χειρί  αυτών,  έθλάσθης·  και  οτε  έκρότησεν  επ'  αυτούς  πάσα  χειρ,  και 
οτε  έπανεπαύσαντο  επ\  σέ,  συνετρίβης,  και  συνέκλασας  αυτών  πάσαν 

όσφύν.     8 διά  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος  Ιδού   εγώ  επάγω   επί   σέ  8 
ρομφαίαν,  και  άπολώ  ανθρώπους  άπο  σου  και  κτήνη,  9  και  εσται  ή  ς 
γή  Αιγύπτου  απώλεια  και  έρημος·  και  γνώσονται  οτι  εγώ  ειμι  Κύριος, 
άντϊ  του  λέγειν  σε  Οί  ποταμοί  έμοί  είσιν,  και  εγώ  έποίησα  αυτούς. 

Α<3       26  ην]  775  Α  |  δεδωκα]  έδωκα  Α(£  |  εν  ι°]  επ      |  φυτευσωσιν  Α^*  (-σονσιν 
^α)  |  πασι  Β1^  XXIX  1  ρΓ  ΙΐΙ  Φαραώ  βασιλ.  Αιγ.  Α?Π1?  βττι  Φαραώ 
ετει  ι  μηνι  ι'  ήμερα  α'  |  δωδεκατω]  δεκατω  Α(^)  |  δεκατω]  τω  ενδεκατω 
Α  τω  δε  κ.  3  και  ι°]  +  \αλησον  και  Α  ρ  γ  (δΐιί)  οι  γ'  ·*·)  λαλησον  | 
Κυριοί\  +  ο  θς  Α  ρΓ  κ~ς  <3  |  Φαραώ]  ρΓ  σε  Α(^  +  βασιλευ  Αιγύπτου  Α  +  (δυΐ3 
α'θ'σ'  ·*  )  βασιλευ  (-λεα  (^α)  Αιγ.  |  τορ  δράκοντα]  αχίηοί  το  εβραϊκό]  το 
κήτος  εχει  ινα  εμφανή  τον  κροκοδιλον  (οοιτ  -δειλον)  4  οιώ  ε7ω  Α  | 
παγίδας]  ρΓ  τα$  Α  χαλινοί  (^™&  |  ιχθυας  Α^*  (ιχθύς  (^ζνιά^  |  του  ποταμού  σου 
(2°)]  οπι  σου  Α  +  και  παντας  τους  ιχθνας  του  ποταμού  σου  Α  +  και  7Γ.  τ.  ιχ0. 
τ.  7γοτ.  σου  (εΙ  δΐιβ  σ'  ·*)  ταυ  λεπισίϊ'  σου  προσκολληθησονται  ^  5  κατα- 
βαω  Α*  (-βαλω  Α1ίθΓί)  |  και  2°]  ρΓ  και  σε  |  7τεδιου]  +  σου  |  οιη  και  ου 
ρ,77  συναχθης  ̂ *  (ΙιςΛ  ζ)™^)  |  και  40]  Α  |  της  γης]  του  αγρού  Α  |  του 
πετεινοις]  οιη  τοις  0*  (Ιιαβ  ί^"^)  |  κατάβρωμα]  βρώσιν  Α  7  οτι]  οτε 
<5νκ1  |  επελαβοντο  Α  |  εκροτησεν]  επεκροτησεν    Β31^*   επεκρατησεν  Α(Ί* 
8  Κυριο?]  +  ο  05  Α  ρΓ  Κ5      |  ανθρώπους... κτήνη]  απο  σου  ανον  και  κτήνος  Α 
9  η  γη]  ρΓ  7τασα  Α  |  οι  ποταμοί]  ρΓ  οτι  Α 
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χχιχ  ΐ9 

ίο  10 δια  τούτο  ιδού  εγώ  έτη  σ€  και  ψντι  πάντας  τούς  ποταμούς  σον,  και  Β 
δώσω  γην  Αιγύπτου  εις  ερημον  ρομφαίαν  και  άπωΧίαν,  άπο  Μα- 

ιι  γδώΧου  και  Συηνης  και  εως  ορίων  Αιθιόπων.  11  ού  μη  διεΧθη  (ν  αύτη 
πους  άνθρωπου,  και  πους  κτήνους  ου  μη  διεΧθη  αύτην,  και  ου  κατοι- 

ΐ2  κηθησεται  τεσσεράκοντα  ετη.  12 και  δωσω  την  γην  αύτης  άπώΧειαν 
εν  μέσω  γης  ηρημωμενης,  και  αι  πόλεις  αύτης  εν  μέσω  πόλεων  ηρη- 

μωμενων   έσονται  τεσσεράκοντα  ετη.      και  διασπερώ   Α'ίγυπτον  (ν 
ΐ3  τοις  εθνεσιν,  και  Χικμησω  αύτούς  εις  τάς  χώρας.  13τάδε  Χεγει  Κύριος 

Μετά  τεσσεράκοντα  ετη  συνάζω  Αιγυπτίους  άπο  των  Ιθνών  ου  διε- 
ΐ4  σκορπίσθησαν  εκεί,  Ι4και  άποστρεψω  την  αϊχμαΧωσίαν  των  Αιγυπ- 

τίων, και   κατοικίσω  αύτούς  (ν  γη  Φαθωρης,  (ν  τη  γη  όθεν  εΧημ- 
15  φθησαν  και  εσται  άρχη  ταπεινή  15  παρά  πάσας  τάς  άρχάς,  ού  μη 
ύψωθη  ετι  επ\  τα  εθνη·  και  όΧιγοστούς  αύτούς  ποιήσω  του  μη  είναι 

ι6  αύτούς  πΧείονας  εν  τοις  εθνεσιν.  16  και  ούκ  έσονται  ετι  τώ  οϊκω 
ΙσραηΧ  εις  εΧπίδα  άναμιμνησκουσαν  άνομίαν,  εν  τώ  αύτούς  άκοΧσυ- 

ΐ7  θησαι  οπίσω  αύτών  και  γνώσονται  οτι  εγώ  είμι  Κύριος.  17  Και 
εγενετο  εν  τω   εβδόμω  και  είκοστώ  ετει  μια  του  μηνός  του  πρώτου 

ι8  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  ι8Υίε  άνθρώπου,  Ήαβουχο- 
δονοσορ  βασιΧεύς  ΒαβυΧώνος  κατεδουΧώσατο  αύτού  την  δύναμιν 
δουΧεία  μεγάΧη  επι  Τύρου·  πάσα  κεφαΧη  φαλακρά,  και  πάς  ώμος 
μαδών    και  μισθός  ούκ  εγενηθη   αύτώ   και  τη   δυνάμει  αύτού  επ\ 

ΐ9  Ύύρον,  και  της  δουΧείας  ης  εδούΧευσαν  επ*  αύτην.  19τάδε  Χεγει  κύριος 
Κύριος  Ιδού  εγώ  δίδωμι  τω  Ναβουχοδονοσόρ  β&σιΧεΐ  ΒαβυΧώνος  γην 

10  γην]  ρΓ  την  Α  |  οπι  ρομφαίαν  Α  |  απωλειαν  Β^ΑΟ^  |  Μαγδωλου]  ΑΟ 
Μ,αγδουλου  ̂   αχίηοί  μεγαλυσμος         \  Συηνης]  Σοηνης  Α  αάηοΐ  κύκλος  αυτής 
Ο^ε  |  Αιθιόπων]  Αιθιοπίας  Α  11   πους  ανθρωπου.,.διελθη  αυτήν]  ανος 
και  κτήνος  Α  |  και  ου]  ουδε  Α  |  τεσσερακοντα  ετη  και  δΐιρ  Γ3.5  εί  ϊη  Π)££  ΑΆ  \ 
τεσσαρακοντα  Β[>:  ΐίειη  13  12  απώλεια^]  ρΓ  εις  Α  |  γης  ηρημωμενης] 
της  έρημου  Α  |  αυτής]  αυτών  Α  |  έσονται]  +  (δυο  θ'σ'  ·*)  αφανισμός  0_  |  τεσ- 

σερακοντα ετη]  αφανισμός  εσται  Α  \  Αιγυπτον]  ρΓ  (δΐιο  ·*■  )  π?|  0_  |  εθνεσι 
Β*>  |  Χιμήσω  (,)*  (λικμ.  (,)3)  13  ταδε]  ρτ  οτι  Α  |  Κύριος]  ρΓ  κς  | Αιγυπτίους]  ρΓ  τους  Α  14  των  Αιγυπτίων]  Αιγύπτου  Α  |  κατοικιω  Α(^ 
(-κειω  Ρ*  -κιω  <^Ά)  \  Φαθωρης]  ΐίαθουρης  Α  αάηοί  ψωμου  πάτημα  Ο^ε  | 
ελήφθησαν  Β''(  >1  |  εσται]  +  (δΐιβ  *)  εκει  15  αρχας]  +  α'θ'  *  εσται 
ταπεινή      \  οπι  μη  2°  Ο/  (Υϊά\)  0™Ζ)  16  ετι  έσονται  Α  |  αναμιμ.νησκουσα 
Α  |  αν  ο  μιαν]  αμ,αρτιαν  Λ  |  ακολουθησαι  αυτούς  |  οπίσω]  4-  των  καρδίων  Α  | 
Κυριος]  +  ο  θς  Λ  ρΓ  αδωναι  17  ρΓ  Ιϊί  τω  ̂ αβουχοδονοσορ.  ετει  κζ' 
μηνι  α  ήμερα  α'  (^"^"Ρ  18  την  δυναμιν  αυτού  ΑΟ  ]  δουλεία]  δολεια  Α* 
(δοι/λ.  Α1)  |  Ύυρον  (ν  δυρ  Γαδ)  ΑΛ  |  φαλάκρα]  φαλακρωμα  Α  |  δοι-λειαϊ]  δου- 
λιας  Α  |  εδουλευσαν  επ  αυτήν]  εδουλωσεν  αυτη\  Α  19  ταδε]  ρΓ  δια 
τοντο  Α  €1  (δαο   -*)   (±  |  κύριος]  αδωναι  Α  \  οπι  εγω  Α(£ 
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Β  Αιγύπτου,  και  προνομευσει  την  προνομήν  αυτής  και  σκυλενσει  τα. 

σκύλα  αυτής,  και  εσται  μισθός  τη  δυνάμει  αύτου.    20 αντί  της  Χειτουρ-  2ο 
γίας  αυτού  ής  εδουΧευσεν  «τι  Ύυρον  δε'δωκα  αύτω  γ^ν  Αιγύπτου, 
τάδε  λέγει  κύριος  Κύριος  2ΙΈι>  τη  ήμερα  εκείνη  άνατεΧεϊ  κέρας  παντΧ  2ΐ 
τω  ο'ικω   Ισραήλ,  και  σοι  δώσω  στόμα  άνεωγμενον  εν  μεσω  αυτών, 
και  γνώσονται  οτι  εγώ  είμι  Κύριος. 

1ΚαΙ  εγενετο  \όγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  2Υ'ιέ  ανθρώπου,  προ-  *  XXX 
φητευσον  και  εϊπόν  Τάδε  Χεγει  Κύριος  *Ω  ώ  ήμερα,  3οτι  εγγύς  ήμερα,  3 
του  κυρίου  ήμερα,  πέρας  εθνών  εσται.    4και  ήξει  μάχαιρα  επ'  Αιγυ-  4 
πτ'ιους,  και  εσται  ταραχή  εν  γη  Αιθιοπία,  και  συμπεσούνται  τετραυμα- 
τισμενοι  εν  Αίγύπτω   και  συμπεσεΊται  αύτης  τα.  θεμέλια.    5Περσαι  5 
και  Κρητες  και  Λυδοί  και  Αίβυες  και  ττάι/τεί  οί  επίμικτοι  και  τών  υιών 

της  διαθήκης  μου  μαχαίρα  πεσούνται  εν  αύτη.    6 και  πεσούνται  τά  6 
άντιστηρίγματα  Αιγύπτου,  και  καταβήσεται  η  ύβρις  της  Ισχύος  αύτης 
άπο  ΜαγδώΧου  εω$·  Συήνης'  μαχαίρα  πεσούνται  εν  αύτη,  Χεγει  Κύριος. 
7 και  ερημωθήσεται  εν  μεσω  χωρών  ηρημωμενων,  και  αί  πόΧεις  αύτών  η 
εν  μεσω  πόλεων  ηρημωμενων  έσονται"  8  και  γνώσονται  οτι  εγώ  εϊμι  8 
Κύριος,   οταν   δω   πυρ    επ'    ΑΪγυπτον   και    συντριβώσι    πάντες  οι 
βοηθοΰντες  αύτη.    9 εν  τη  ήμερα  εκείνη  έξεΧεύσονται  άγγελοι  σπευ-  9 
δοντες  άφανίσαι  την  Αιθιοπίαν,  και  εσται  ταραχή  εν  αύτοΊς  εν  τη 

ήμερα.  Αιγύπτου,  οτι  ιδού  η  κει.  10  Τάδε  Χεγει  κύριος  Κύριος  Και  ίο 
άποΧώ    πΧήθος  Αιγυπτίων   δια    χειρός  Ναβουχοδονοσορ  βασιλέως 

ΒαβυΧώνος,  "αύτου  και  του  Χαοϋ  αύτου·  ΧοιμοΧ  άπο  εθνών  άπεσταΧ-  ιι 

^  19  Α  ιγνπτον]  +  και  λημφεται  (ληψ.  Ο3-)  το  πλήθος  αυτής  Α  61  (δπϊ)  )  θ!  | 
και  προνομευσει... σκύλα  αυτής]  και  σκυλευσει  τα  σκύλα  αυτής  και  προνομευσει 
την  προνομη]  αυτής  20  λειτουργίας  (-γειας  Β*(^)*  -7*05  Β1^3)]  δοι/λεια* 
Α  |  οιτι  αυτού  Α  |  Αιγύπτου]  +  οσα  εποίησαν  μοι  Α  +  (8πΙ>  *  )  οσα  εποιησεν 
μοι      |  κύριος]  αδωναι  Α  21  δωσω  σοι  Α  XXX  2  Κύριος]  ρΓ 
αδωναι      |  ήμερα]  ρτ  η  Α^  3  ήμερα  ι°]  ρΓ  η  Α^  |  του  κυρίου  ήμερα 
πέρας]  του  κΰ  ήμερα  νεφέλης  καιρός  πέρας  Α  και  εγγύς  η  ήμερα  κυ  (+  βιΛ  οι 
γ'  ·*·  ημεραν  νεφέλης)  και  πέρας  (καιρός  0™%)  και  καιρός  4  μάχαιρα] 
ρΓ  η  Α  |  Αιγυπτίους]  Αίγυπτο]  Α  |  γη  Αιθ.]  τη  Αιθ.  Α(^  |  συμπεσούνται] 
πεσουνται  Α  ζ)  |  Αιγυπτω]  +  και  λημψονται  (ληψ.  (^3)  το  πλήθος  αυτής  Α  61 
(δνιΐ)  *  )      |  σι/^7τεσ€ΐται  Β1*  |  τα  θεμέλια  αυτής  Α(^  5  επιμικτοι]  + επ 
αυτήν  Α  \  των  υιων]  ρι*  απο  Α  |  μάχαιρα... αυτη]  εν  αυτη  μάχαιρα  πεσουνται 
Α(^  6  και  ι°]  ρΓ  (δηβ  φ)  ταδε  λέγει  αδωναι  Ές      |  Σουηνης  Α  \  Κύριος] 
ρΓ  αδωναι  7  ηρημωμενων  ι°]  ηφανισμενων  Α^  |  και  αι  πόλεις... πόλεων] 
αάδΟΓ  θ'  ·*·  (^?  8  7ϊ'ω<7'<,ϊ/'Γαι]  +  ίταρτεϊ  Α  |  συντριβώσι]  συντριβησονται  Α 
9  άγγλοι]  +  (δίΛ  0'  *)  εκ  προσώπου  μου  εσσιμ  ̂   ρΓΟ  εσοπμ  σ'  εν  εττει£ει 
(^πι^νίό  |  Αιθίοπιαν]  +  την  ελπίδα      |  αυτοις]  Αιγυπτω  Α  10  κύριος] 
αδωναι    Α  \  Ήαβονχοδονοσορ]    αθηοΐ    εγκαθισμος   κ   γνωσις    συνοχής  (^ε 
11  αυτού  2°]  +  α'θ'  <£·  μετ  αυτού  (^ε 
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μενοι  άπολεσαι  γήν   και  εκκενώσουσιν  πάντες  τάς  μαχαίρας  αύτών  Β 

ΐ2  επ'  Α'ίγυπτον,  κα\  πλησθήσεται  ή  γη  τραυματιών.     12  και  δώσω  τους 
ποταμούς  αυτών  έρημους  και  άπολώ  την  γήν  και  το  πλήρωμα  αυτής 

ΐ3  εν  χερσίν  αλλότριων,  εγώ  Κύριος  λελάληκα.  13"θτι  τάδε  λέγει 
κύριος  Κύριος  Και  άπολώ  μεγιστάνας  άπό  Μεμφεως  και  άρχοντας 

ΐ4  Μεμφεως  εκ  γής  Αιγύπτου,  και  ουκ  έσονται  ετι.     14 και  άπολώ  γήν 
Φαθωρής,  και  δώσω  πυρ  επ\  Ύάνιν,  και  ποιήσω  εκδίκησιν  εν  Αιός 

ΐ5  πόλει.  15  και  εκχεώ  τον  θυμόν  μου  επ\  Σάιν  την  ισχύν  Αιγύπτου,  και 
ιό  άπολώ  τ6   πλήθος  Μεμφεως.     16  και  δώσω  πυρ  επ'  Α'ίγυπτον,  και 

ταραχήν  ταραχθήσεται  Συήνη,  και  εν  Αιός  πόλει  εσται  εκρημα  και 

ΐ7  δΊαχυθησεται  ύδατα.  17 νεανίσκοι  Ήλιου  7τόλ6ωϊ  και  Βουβάστου  εν 
ι8  μαχαίρα  πεσούνται,  και  αί  γυναίκες  εν  αιχμαλωσία  πορεύσονται,  18 και 

εν  Ύάφναις  συσκοτάσει  ή  ήμερα,  εν  τω  συντρίψαι  με  εκεί  τα  σκήπτρα 

Αιγύπτου,  και  άπολειται  εκεϊ  ή  ύβρις  ̂ ισχύος  αυτής,  και  ταύτην  νεφέλη  §  Γ 
19  καλύψει,  και  αι  θυγατέρες  αυτής  αιχμάλωτοι  άχθήσονται.   Ι9κα!  ποιήσω 
2ο  κρίμα  εν  Αίγύπτω,  και  γνώσονται  οτι  εγώ  εϊμι  Κύριος.  20 Και 

εγενετο  εν  τω  ενδεκάτω  ετει  εν  τω  πρώτω  μην\  εβδόμη  του  μηνός 

2ΐ  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  2ΙΥιε  άνθρώπου,  τους  βραχίονας 
Φαραώ  βασιλέως  Αιγύπτου   συνέτριψα,   και  ιδού  ου   κατεδεήθη  του 

δοθήναι  ϊασιν,  του  δοθήναι  επ'  αυτόν  μάλαγμα,  του  δοθήναι  ισχύν 
22  επιλαβεσθαι  μαχαίρας.     22 δια  τούτο  τάδε  λέγει  κύριος  Κύριος  Ίδον 

εγώ   επι  Φαραώ  βασιλέα  Αιγύπτου,  και  συντρίψω  τούς  βραχίονας 
αυτού  τούς  ισχυρούς  και  τούς  τεταμένους,  και  καταβαλώ  την  μάχαιραν 

11  απολεσαι  γην]  αφανισαι  αυτήν  Α  |  εκκζνωσουσι       |  πάντες]  ρτ  -       |  Α(^Γ 
η  γη  τραυματιών  (τραυμάτων  0*  -τιων  (^Ά)]  τραυματιών  η  γη  Κ        12  έρημους] 
+  και  αποδωσομαι  την  γην  εν  χειρι  πονηρών  Α  61  (δυΐ)  α'θ'  ·*' )      |  την  γην 
(την  οπ\  Β*  5ΐιρ€Γ50Γ  Β3*3)]  +  αυτών  Α  |  και  το  πλήρωμα]  συν  τω  πληρωματι 
Α  |  λελαληκα]  ελαλησα  Α  13  κύριος]  αδωναι  Α  \  απολω]  +  βδελυγματα 
και  καταπαύσω  Α  εί  (δΐιβ  θ'  *  )  |  Μεμφεως  ι°]  Ύανεως  Α  οπι  |  ετι] 
ουκετι  Α  +  και  δωσω  φοβον  εν  γη  Αιγυπτω  Α  +  (δπβ  θ'  *  )  και  δ.  φ.  εν  τη γη  Αιγύπτου  14  απολω]  αφανιω  Α  |  Φαθωρης]  ΙΙαθουρης  Α  Φαθουρης 
15  Σαιν]  Ύανιν  Α  ηχΐηοί  πειρασμός  (^)ηι£  |  το  πλήθος]  οπι  το  Α  16  ταραχην 
ταραχθήσεται]  άπολειται  Α  ταραχή  ταραχθ.  |  Συηνη]  Σαις  |  εκρημα] 
εκρηγμα  Αλ(^>  |  ύδατα  (ΐ'δα  Β*  -τα  ΒΆ^)]  +  κ  εν  Μεμφι  πολέμιοι  αυθημερινοι 
0™Ζ  17  Ηλίου  πόλεως]  ίκΐηοί  πόνος  0™Ζ  |  Βουβάστου]  αάηοΐ  στόμα 
έμπειρα  (δΐο)  |  οιή  εν  ι°  Α  |  αι  γυναίκες]  ουά  αι  ̂ *  (Ιιαβ  (^α)  Αίγυπτος 
(^πΐ£νκΐ  |  *γυναικες . .  .πορευσονται]  πόλεις  αιχμαλωτισθησονται  Α  18  Ύαφνας 
Α(^)  αχίηοΐ  βξισταμενον  οφει  (^ΙΙΊ£  |  τα  σκήπτρα  (σκηπρα  Α)]  οιη  τα  (,)  |  ισχύος] 
ρΓ  της  Α(^Γ  |  ταυτην]  αντην  Α  Γ  20  ρΓ  ΙΪΙ  επι  Φαραώ,  ετει  ια'  μηνι  α 
■ήμερα  ξ'  0™ζ™Ρ  21  κατεδεήθη  (κατεδεθη  <2ΓνίΛ)]  +  μου  Α  |  επ  αυτόν 
του  δοθήναι  Α  |  δοθήναι  2°]  δεθηναι  Γ  22  τους  τεταμένους]  τους  τεταγ- 

μένους    οιώ  τους  Γ  +  και  τους  συντριβομενους  ΑΓ  αϊ  (δαβ  ·*·)  (^) 
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Β  αυτού  εκ  τής  χειρός  αύτού'  23  και  διασπερώ  Α'ίγυπτον  εις  τά  εθνη  και  23 
λικμησω  αυτούς    εις  τας  χώρας,   24 και   κατισχύσω  τους  βραχίονας  24 
βασιλέως  Βαβυλώνος  και  δώσω  την  ρομφαίαν  μου  είς  την  χείρα  αυτού, 

και  επάγει  αυτήν  επ'  Α'ίγνπτον  και  προνομεύσει  την  προνομήν  αυτής 
και  σκυλενσει  τα   σκύΧα  αυτής.    25  και  ενισχύσω   τονς    βραχίονας  25 
βασιλέως  Βαβνλώνος,  οί  βραχίονες  Φαραώ  πεσούνται·  και  γνώσονται 
οτι  εγώ  ειμί  Κύριος,  εν  τω  δούναι  την  ρομφαίαν  μου  εις  χείρας  βασι- 

λέως Βαβνλώνος,  και  εκτενεΐ  αυτήν  επ\  γήν  Αιγύπτου.    26 και  δια-  ζ6 
σπερώ  Α'ίγνπτον  εϊς  τά  εθνη,  και  λικμησω  αυτούς  είς  τάς  χώρας-  και 
γνώσονται  πάντες  οτι  εγώ  ε}μι  Κύριος. 

1Και  εγενετο  εν  τω  εν  δε  κάτω  ετει  εν  τω  τρίτα»  μην\  μια  τού  μηνός  ι  ΧΧΧΠ 
εγενετο  λόγος  Κνρίον  προς  με  λέγων  2Υιε  ανθρώπου,  είπον  προς  ι 
Φαραώ  βασιλέα  Αίγνπτον  και  τώ  πλήθει  αντού  Ύίνι  ώμοίωσας  σεαντον 
εν  τω  νψει  σον;  3ίδον  Άσσονρ  κυπάρισσος  εν  τω  Αιβάνω  και  καλόί  3 
ταίς  παραφνάσιν  και  νψηλος  τώ  μεγεθει,  εις  μέσον  νεφελών  εγενετο  ή 

αρχή  αντού'  Ανδωρ  εξεθρεψεν  αυτόν,  ή  άβυσσος  ϋψωσεν  αυτόν,  τους  4 
ποταμούς  αυτής  ηγαγεν  κύκλω  των  φντών  αντού,  και  τά  σνστεματα 

II  Γ  αυτής  εζαπεστειλεν^  εις  πάντα  τά  ξύλα  τού  πεδίον.    5 ένεκεν  τούτον  5 
ν^τώθη  το  μέγεθος  αντού  παρά  πάντα  τά  ξύλα  τού  πεδίον,  και  επλα- 

τννθησαν  οι  κλάδοι  αντού  αφ'  νδάτος  πολλού.    6  εν  ταίς  παραφνάσιν  6 
αυτού  ενόσσενσαν  πάντα  τά  πετεινά  τού  ουρανού,  και  ύποκάτω  των 
κλάδων  αυτού  εγεννώσαν  πάντα  τά  θηρία  τού  πεδίον,  εν  τη  σκιά 
αντού  κατωκησε     πάν  πλήθος  εθνών.     7  και  εγενετο  κάλος  εν  τω  η 
ν'ψει  αντού  διά  το  πλήθος  τών  κλάδων  αυτού,  οτι  εγενήθησαν  αί  ρίζαι 
αντού  είς  νδωρ  πολύ.    8  και  κνπάρισσοι  τοιαύται  εν  τώ  παραδείσω  8 
τον  θεού,  και  αί  πίτνες  ονχ  ομοιαι  ταΐς  παραφνάσιν  αυτού,  και  ε*λάται 

Α<3Γ       23  Αιγυπτον]  ρν  την  ζ)         24  ΟΠί  και  ι°  Α  |  δωσω]  θησω  Α  |  την  χείρα] 
τα$  χείρα*  Α(£  25  οι  βραχίονες]  οι  δε  βραχ.  Β3ΐ)Α(1Γνκ1  |  δονναι] 
+  με  Α  26  Αιγυπτον]  ρΓ  (δΐιβ  "*·)  την  ̂   |  γνώσονται]  ετηγνωσονται  Α  | 
παντες]  +  οι  Αιγύπτιοι  Α  XXXI  1  ρΓ  ύί  ετει  ια'  μηνι  γ'  ήμερα  α 
ς>πΐ£5υρ  ι  ζνδεκατω]  δεκατω  0*  (ενδ.  ̂ Iτ1&)  |  οιη  εν  τω  τριτω  μηνι  Τν[ά  |  του 
μηνός]  +  [του  τριτ]ου  Γν'ά  2  βασιλεαιγ.  Β*  (βασιλέα  Αιγ.  Β3ΐ)) 
3  παραφυασιν  (παρα  φυσιν  (^*)]  +  και  πυκνός  εν  τη  σκέπη  Α  &1  (δΐιΐ)  θ'  ■*· ) 
<3  |  εις]  ρΓ  και  Α(^  |  νεφελών]  ρΓ  των  Α  α'θ'  δασεώ|  (^"^  4  σνστεματα 
Β*5Α]  συστήματα  Β^Ο3-  συστ.  άε  Γ  ηοη  Ιίς  |  αυτής  2°]  +  ηγαγεν  κύκλω  των 
φυτώ\  αυτού  και  Α  δ  αυτού  2°]  +  και  υψωθησαν  αι  παραφυάδες  αυτού  Α 
6ί  (δΐιΐ)  θ'      )       \  αφ]  εφ  Α  |  πολλοί;]  +  εν  τω  εκτειναι  (κτειναι  (^*)  αυτόν 
6  νποκατων  Β*  (-τω  Β3ΐ))  |  εγεννώσαν]  ωσαν  δυρ  Γ&δ  Α3  |  εν  τη  σκια]  νπο  την 
σκιάν  Α  7  εγενήθησαν]  εγεννησαν  Α  8  ογπ  και  ι°  Α  |  τοι- 

αύται] +  ουκ  εγενήθησαν  Α   |   αι  πιτυες]  ογπ  αι  Α(^   |   παραφνάσιν]  παρα 

φυσιν  0* 
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ονκ  έγένοντο  ομοιαι  τοις  κλάδου  αντού'  πάν  ξνλον  εν  τω  παραδείσω  Β 
9  τον  θεού  ονχ  όμοιώθη  αντω  εν  τώ  κάλλει  αυτού  9διά  τό  πλήθος  των 
κλάδων   αντον,   και  έζήλωσεν   αυτόν  τα  ξύλα  τού   παραδείσου  της 

ίο  τρυψής  τού   θεού.  10  Διά  τούτο  τάδε  λέγει  Κύριος   Άνό'  ων 
έγένου  μέγας  τω  μεγέθει  και  εδωκας  την  αρχήν  σου  εις  μέσον 

ιι  νεφελών,  και  είδον  εν  τω  νψωθήναι  αύτόν'  11  κ  αϊ  παρέδωκα  αντον  εις 
ΐ2  χείρας  άρχοντος  εθνών,  και  έποίησεν  την  άπώλειαν  αϊτού,  12 και 

έξωλέθρενσαν  αντον  αλλότριοι  λοιμοί  από  εθνών  και  κατέβαλον  αντόν 
έπ\  τών  ορέων  εν  πάσαις  ταϊς  φάραγξιν  έπεσαν  οι  κλάδοι  αντού,  και 
συνετρίβη  τα  στελέχη  αντού  εν  παντ\  πεδίω  τής  γής,  και  κατέβησαν 
άπο  τής  σκέπης  αντών  πάντες  οι  λαοι  τών  εθνών  και  ήδάφισαν  αντόν. 

13  13€7τι  την  πτώσιν  αντού  άνεπανσαντο  πάντα  τα  πετεινά  τού  ονρανού, 
και  έπ\  τά  στελέχη   αντού   έγίνοντο   πάντα  τά    θηρία   τού  αγρού, 

14  τ^οπως  μή  νψωθώσιν  εν  τω  μεγέθει  αντών  και  πάντα  τά  ξύλα  τα 
εν  τω  νδατι·  και  έδωκαν  την  άρχήν  αντών  εις  μέσον  νεφελών,  και 
ονκ  έστησαν  εν  τω  νψει  αντών  προς  αντά·  πάντες  οι  πίνοντες  ύδωρ, 
πάντες  εδόθησαν  εϊς  θάνατον,  εις  γής  βάθος,  εν  μέσω  νιών  άνθρώ- 

ΐ5  πων,  προς  καταβαίνοντας  εις  βόθρον.  13 Τάδε  λέγει  κύριος 
Κνριος  Έι>  τ)  ημέρα  κατέβη  εις  αδον,  έπένθησεν  αντόν  ή  άβνσσος,  και 
επέστησα  τονς  ποταμούς  αντής  και  έκώλνσα  πλήθος  ύδατος,  και 

εσκότασεν  έπ'  αντόν  ό  Αίβανος,  πάντα  τά  ξύλα  τού  πεδίον  επ*  αντω 
ι6  έξελνθησαν.  ι6άπό  τής  φωνής  τής  πτώσεως  αντού  έσείσθησαν  τά 

εθνη,  οτε  κατεβίβαζον  αντόν  εις  άδου  μετά  τών  καταβαινόντων  εις 
λάκκον,  και  παρεκάλονν  αντόν  εν  γή  πάντα  τά  ξύλα  τής  τρνφής  και 

17  τά  εκλεκτά  τού  Αιβάνον,  πάντα  τά  πίνοντα  ύδωρ.     17  και  γάρ  αντο\ 

8  εγενοντο]  εγενετο  (^*  (-νοντο  (^)3)  |  ομοιαι  2°]  όμοιοι  Α  |  ομοιωθη]  ωμοιωθη  Α<3 
9  εζηλωσαν  Α  |  τα  ξύλα]  ρτ  πάντα      |  της  τρυφης  τον  παράδεισου  () 

10  Κνριος]  ρΓ  αδωναι  Α  ρΐ'  κ?  (^)  |  νεφελών]  ρτ  των  Α  ζ)  |  ιδον  11  αν- 
του]  +  (5νιΙ)  θ'  *)  εξεβαλον  αντον                   12  εξωλοθρενσαν  Β11  |  οιη  και  2° 

|  επεσον  Α(^)  |  αντων]  αντον      |  εδαφισαν  Α  13  εγινοντο]  εγενοντο 
Α  |  θηρία  τον  δΐιρ  ταδ  Αα  14  οιη  και  ι°  Β3ΐΑΓ)  |  έδωκαν]  ρν  ονκ  Α(}  | 
την  αρχήν  αντων]  α  το  άκρον  αντώ\  θ'  τον  κανλοι>  αντώ\  σ'  τας  καρδίας  αιτώ\ 
0™ζ  ]  αντα]  αντον  Α(^  |  πάντες  ι°]  ρχ  αλλα  Α  |  γης  βάθος]  γην  βαθονς  Α 
15  κύριος]  αδωναι  Α  |  η  ήμερα]  ήμερα  (,)*  ημ.  μια  (^"^  |  επενθησεν  ...Αι- 
βανος]  επέστησα  επ  αντον  την  αβνσσον  και  εκωλνσα  τονς  ποταμονς  (έστησα... 
τους  πο  5ΐιρ  Γ&5  Αα)  αντης  και  εκωλνσεν  πλήθος  ύδατος  και  (και  Α;ι'π,£')  επεν- 
θησεν  αντον  ο  Αιβανος  και  εξεστησαν  επ  αντω  Α  |  εττίνθησεν]  +  αντον  η  αβνσ- 

σος εκαλεσεν  και  επέστησε  τονς  ποταμονς  αντης  κ  εκνκλωσεν  Οπ1#  |  αντον  η 
αβνσσος  και  επέστησα]  επέστησα  επ  αντον  την  αβνσσον  και  εκωλνσα  | 
εκωλνσα]  εκνκλωσα  Β35"1^  |  επ  αντω  δυρ  ταχ  ρΐ  ΠΐΙ  ΑΗ  16  απο  τής  φωνής 
...εθνη]  και  εσεισθησαν  εθνη  απο  της  φωνής  της  πτώσεως  αντον  Α  |  γη]  +  κατω 
Α(^  |  εκλεκτά]  +  (ϋΐιΙ>  'Ϋ" )  και  τα  κάλλιστα  0| 
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χχχι  ι8 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  κατέβησαν  μετ  αυτού  εις  αδου  εν  τοις  τραυματ'ιαις  άπο  μαχαίρας,  και 
το  σπέρμα  αύτοϋ,  οι  κατοικούντες  ύπο  την  σκέπην  αυτού,  εν  μέσω 

της  ζωής  αυτών  άπώλοντο.  ιΒΎίνι  ώμοιώθης ;  κατάβηθί  και  ιδ 
καταβιβάσθητι  μ€τά  των  ξύλων  της  τρυψής  εις  γης  βάθος·  ίν  μέσω 
άπεριτμητων  κοιμηθήση  μετά  τραυματιών  μαχαίρας,  οΰτως  Φαραώ 
και  το  πλήθος  της  ισχύος  αυτού,  λέγει  κύριος  Κύριος. 

ΙΚαι  έγένετο  εν  τω  δωδεκάτω  ετει  εν  τώ  δεκάτω  μην\  μια  τού  ι  XXXII 
μηνός  έγένετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  2Υιε  άνθρωπου,  λάβε  2 
θρήνον  έπ\  Φαραώ  βασιΧέα  Αιγύπτου  και  ερεις  αυτω  Αέοντι  εθνών 
ώμοιώθης  συ  κα\  ώς  δράκων  ό  εν  τη  θαΧάσση,  και  έκεράτιζες  τοις 
ποταμοίς  σου,  κα\  έτάρασσες  ύδωρ  τοις  ποσίν  σου  και  κατεπάτεις 
τους  ποταμούς  σου.     3 τάδε  λέγει  Κύριος  Και  περιβαΧώ  έπ\  σε  δίκτυα  3 
Χαών  ποΧΧών,  κα\  άνάξω  σε  εν  τω  άγκίστρω  μου,  4 και  εκτενώ  σε  επι  4 
την  γήν   πεδία  πΧησθήσεταί  σου,  και  έπικαθιώ  έπ\  σέ   πάντα  τα 
πετεινά,  και  ένπΧήσω  πάντα  τα  θηρία  πάσης  της  γής·  5  και  δώσω  τάς  5 
σάρκας  σου  επ\  τα  ορη,  και  ένπΧήσω  άπο  τού  αίματος  σου·  6 και  6 
ποτισθήσεται  ή  γή  άπο  τών  προχωρημάτων  σου,  άπο  τού  πΧήθους 
σου  επι  τών  ορέων  φάραγγας  ένπΧήσω  άπο  σού.    7  και  κατακαΧύψω  η 
εν  τώ  σβεσθήναί  σε  ούρανόν  και  συσκοτάσω  τα  άστρα  αυτού,  ηΧιον  εν 

νεψέΧη  καλύψω,  και  σεΧήνη  ου  μή  φάνη  το  φώς  αυτής.    3 πάντα  τα  8 
φαίνοντα  φώς  εν  τώ  ούρανω  συσκοτάσουσιν  επ\  σέ,  και  δώσω  σκότος 

επι  την  γήν,   λέγει  κύριος  Κύριος.    9 και  παροργιώ  καρδίαν  Χαών  9 
ποΧΧών,  ήνίκα  αν  αγω   αίχμαΧωσίαν  σου  εις  τα  εθνη,  εις  γήν  ην 

ουκ  εγνως.     10  και  στυγνάσουσιν  έπ\  σέ  εθνη  ποΧΧά,  και  οί  βασιΧεΐς  ίο 

Α<3        17  εν  τοιϊ  τραυματίας]  μετά  τραυματιών  Α  |  οεο  απο  Α  |  οι  κατοικουντες]  ρτ 
πάντες  Α  |  της  ζωης  αυτών]  ξωης  αυτού  18  ωμοιωθης  (ομ.  Α)]  +  (δπΐ3  ■*·) 
εν  ισχυι  εν  δοξη  εν  μεγαλοτητι  (οοιτ  μεγαλειοτητι)  εν  ξυλοις  τρυφης  και  | 
γης  βάθος]  γην  βάθους  Α  |  το  πλήθος]  ρτ  παν  Α(^  XXXII  1  ρΓ  ΐΐ£  θρήνος 
επι  Φαραώ,  ετει  ιβ'.  μηνι  ι'  ήμερα,  α'  (^ε^Ρ  |  δωδβκατω]  ενδεκατω  Α*  | 
δεκατω]  δωδεκατω  Α*νιά  (γςι5  δω  Α?)  2  δράκων]  ρτ  ο  Α  |  ο  εν]  οτα  ο  | 
τοις  ποταμοις]  τους  ποταμούς  Α  |  υδωρ]  ρτ  το  Α  |  ποσι  Β5  3  Κύριος]  ρΓ 
αδωναι  Α  ρΓ  Κ5  ̂   |  δίκτυα]  δικτυον  Α  +  μου  και  εν  εκκλησία  Α  +  (βιΛ  α'θ'  *· ) 
μου  εν  εκκλησία  |  μου]  μ  $αρ  Γ&5  Α3-  4  πετεινα]  +  του  ουρανού  Α(^)  |  εν- 
πλησω  (εμπλ.  Β^Αί^):  ίίεπι  5>  6)]  + εκ  σου  Α<3  5  ενττλησω]  +  (δίΛ  οι  γ'  *) 
τας  φαραγγας  |  σου  2°]  +  πασαν  γην  Α  +  (δίΛ  οι  γ'  )  τας  φαραγγας  <^) 6  προχωρημάτων  σου]  αάηοί  σαφεστερον  ο  εβραίος  απο  των  ιχωρων  σου 
εχει  (^?Π1&  |  προχωρημάτων]  χωρηματων  Α  \  απο  2°]  ρτ  και  Α  7  τα 
άστρα  αυτού]  του*  αστέρας  του  ουνοϋ  Α  |  σελήνη]  ρτ  η  Α  \  μη  φανη]  δώσει 
Α  |  φως]  φαος  Α  8  πα^τα]  ρ  Γ  και  Α  |  γην]  +  σου  Β3ι>Α^  |  Κυριοί] 
+  ο  05  Α  9  αν]  εαν  Β35  |  αγω]  οτη  Α*  νίά  αγαγω  ΑΓβί:  (δΐιρ  Γ&δ)  (Γ650Γ 
αιχμα  ΑΓ6(:         |  γην]  ρτ  την  Α  10  σε]  σοι      |  οπι  πολλά  Α 

452 



ΙΕΖΕΚΙΗΛ XXXII  21 

αυτών  έκστάσει  έκστησονται,  εν  τώ  πέτασθαι  την  ρομφαίαν  μου  επ\  Β 

πρόσωπα  αυτών,  π  ροσδεχόμενοι  την  πτώσιν  αυτών  αφ'  ημέρας 
ιι  πτώσεως  σου.  "οτι  τάδε  λέγει  Κύριος  'Ρομφαία  βασιλέως  Βαβυ- 
ΐ2  λώνος  ηζει   σοι  12 ίν  μαχαίραις   -γιγάντων,  κα\  καταβαλώ  την  ισχυν 

σου·  λοιμοί  από  εθνών  πάντες,  κα\  άπολοΰσι  την  ύβριν  Αιγύπτου, 
13  και  συντριβησεται  πάσα  η  Ισχύς  αυτής.     13  και  άπολώ  πάντα  κτήνη 

αυτής  άφ'  ύδατος  πολλού,  και  ου  μη  ταράξη  αύτο  πούς  ανθρώπου  ετι, 
ΐ4  και  Ίχνος  κτηνών  ου  μη  καταπάτηση  αυτό.     14 ούτως  τότε  ησυχάσει  τα 

ύδατα  αυτών,  κα\  οι  ποταμοί  αυτών  ως  ελαιον  πορεύσονται,  λέγει 

ΐ5  Κύριος.     15 όταν  δώ  Α'ίγυπτον  εις  άπώλειαν  κα\  έρημωθη  ή  γη  συν  τη 
πληρώσει  αυτής,  όταν  διασπείρω  πάντας  τους  κατοικούντας  εν  αύτη, 

ι6  και  γνώσονται  οτι  εγώ  ειμι  Κύριος.     ι6θρηνός  εστίν  και  θρηνήσεις 
αύτόν,  και  αι  θυγατέρες  τών  εθνών  θρηνησουσιν  αύτόν  επ^  Α'ίγυπτον 
και  επι  πάσαν  την  Ισχύν  αύτης  θρηνησουσιν  αύτην,  λέγει  κύριος 

ΐ7  Κύριος.  17 Και  εγενηθη  εν  τω  δωδεκάτω  ετει  του  πρώτου  μηνός 
πέντε καιδεκάτη  του  μηνός  έγένετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων 

ι8  ι8Υΐ€  ανθρώπου,  θρηνησον  έπ\  την  Ισχύν  Αιγύπτου,  και  καταβιβά- 
σουσιν  αύτης  τάς  θυγατέρας  τά  εθνη  νεκράς  εις  το  βάθος  της  γης,  προς 

2ο  τούς  καταβαίνοντας  εις  βόθρον  20εν  μέσω  μαχαίρας  τραυματιών 
2ΐ  πεσούνται  μετ  αύτού,  και  κοιμηθησεται  πάσα  η  Ισχύς  αύτου.  21  και 

έρούσίν  σοι  οι  γίγαντες  Έι>  βάθει  θορύβου  γίνου,  τίνος  κρείττων  ει; 
και  κατάβηθι  και  κοιμηθητι  μετά  άπεριτμητων  εν  μέσω  τραυματιών 

10  πετασθαι]  πετασθηναι  Α  |  την  ρομφαίαν]  οιη  την  Α  |  πρόσωπον  Α  |  αφ] 
απο  Α  11  Κύριος]  +  κ$  Β3ΐ)(2  ρΓ  αδωναι  Α  \  ρομφαίαν  Β*  (-φαια  Β3ΐ)) 
12  λοιμοί]  μ  5ΐαρ  Γ3.8  ΑΆ  \  απολουσιν  Α  13  κτήνη]  ρΓ  τα  Α(^  |  πους  άνθρωπου 
ετι]  ετι  πους  ανον  Α  οιη  ετι      |  κτηνών]  κτήνους  Α(^  14  όντως]  ρν  -  ζ)?  | 
Κύριος]  ρΓ  αδωναι  Α(^)  15  τη  πλ.]  ίηοερ  τω  Α*  (γ&5  ω  Α?)  16  θρη- 

νήσεις] θρηνησουσιν  Α  θρηνήσει  |  αι  θυγατέρες]  οηι  αι  |  αυτήν]  αντδ\ 
17  ρΓ  Ιΐΐ  ετει  ιβ'  μηνι  ιβ'  ήμερα  ιε'  (^"^"Ρ  |  και  εγενηθη... μηνός  2°]  αάηοί  εν 
τη  των  ο'  εκδυσει  οντω  φέρεται  κ  εγενετο  εν  τω  ιβ'  ετει  εν  τω  α  μηνι  πεντε- 
καιδεκατη  του  μηνός  το  δε  εν  τω  α  μηνι  ωβελισθεν  περιειλεν  Ωριγενης  ταύτα 
δε  κατα  λεξιν  ειττεν  έ\  τω  ιθ'  τομω  των  εις  τον  Ιεζεκιήλ  εξηγητικώ\  Εοικεν  η 
προφητεία  αυτη  εξης  τη  προ  αυτής  τεταγμένη  κ  αυτη  τω  ιβ'  λελεχθαι  ετει 
ομοίως  μεν  εκείνη  κατα  το  εν  τω  ιβ'  μηνι  προπεφητενσθαι  ουκετι  δε  ομοίως 
κατα  την  ημεραν  η  μεν  γαρ  μια  του  μηνός  λελεκτο  αυτη  δε  ιε'  του  μηνός 
διοπερ  το  του  α  μηνός  ωβελισθεν  ετολμησαμεν  περιελειν  ως  παντη  αλογως 
προσκειμενον  (^ιη2  |  εγενηθη]  εγενετο  Α  \  τον  πρώτου  μηνός]  εν  τω  πρωτω 
μηνι  Αί^™8  οηι  (^*  18  ισχυν]  γην  Α  |  νέκρα  0*  (νεκρας  20  εν 
μεσω]  ρΓ  (19)  εξ  υδάτων  ευπρεπούς  καταβηθι  και  κοιμηθητι  μετα  άπεριτμη- 

των Α  ρΓ  (δαΐ)  ·*  )  εξ  ύδατος  ενπρεπονς'  καταβηθι  και  κοιμηθηση  μ.  απεριτμ. 
(±  |  μάχαιρας  τρανματιων]  τραυματιών  μάχαιρα  Α(£  21  θορύβου]  βόθρου 
Α  θοβρου      |  όπα  και  ι°  Λ(<)  |  κοιμηθητι]  θ  5υρ  135  ΒΤνίά 
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Β  μαχαίρας.    22  έ κει  Ασσου  ρ  και  πάσα  η  συναγωγή  αύτοΰ,  πάντες  τραν-  22 
ματίαί  εκεί  εδόθησαν,  και  η  ταφή  αυτών  εν  βάθει  βόθρου,  και  εγενήθη 
ή  συναγωγή  αύτοΰ  περικύκΧω  του  μνήματος  αύτοΰ,  πάντες  οι  τραυ- 
ματίαι  οι  πεπτωκότες  μαχαίρα,  23οί  δόντες  τον  φόβον  αύτών  έπϊ  γης  23 
ζωής.     24  ε  κει  Αΐλάμ  καϊ  πάσα  η  δνναμις  αύτοΰ  περικύκΧω  τοΰ  μνήμα-  ι\ 
τος  αύτοΰ,  πάντες  οι  τραυματίαι  οι  πεπτωκότες  μαχαίρα  και  οι  κατα- 
βαίνοντες  άπερίτμητοι  εις  γης  βάθος,  οι  δεδωκότες  αύτών  φόβον  επι 
της  ζωής·   και  εΧάβοσαν  τήν  βάσανον  αύτών  μετά  τών  καταβαινόντων 
εις  βόθραν  25  εν  μέσω  τραυματιών.     26  ε  κει  εδόθησαν  Μόσοχ  και  θο/3«λ  ̂ | 
και   πάσα  ή   Ισχύς  αύτών  περικύκΧω  τοΰ  μνήματος  αύτοΰ,  πάντες 
τραυματίαι  αύτοΰ,  πάντες  άπερίτμητοι  τραυματίαι  από  μαχαίρας,  οι 

δεδωκότες  τον  φόβον  αύτών  επ\  της  ζωής·   27  και  εκοιμήθησαν  μετά  ιη 
τών  γιγάντων  τών  πεπτωκότων  από  αιώνος,  όι  κατέβησαν  εις  αδου  εν 
οπΧοις  ποΧεμικοϊς  και  εθηκαν  τάς  μαχαίρας  αύτών  υπό  τάς  κεφαΧάς 
αύτών  και  εγενήθησαν  αι  άνομίαι  αύτών  επ\  τών  οστών  αυτών,  οτι 

εξεφόβησαν  πάντας  εν  ττ\  ζωή  αύτών.     28 και  σύ  εν  μεσω  άπεριτμή-  28 
των    κοιμηθήση  μετά   τετραυματισμένων  μαχαίρα.      29 εκεί  εδόθησαν  29 
οι  άρχοντες  Άσσου  ρ  οι  δόντες  τήν  ισχύν  αύτοΰ  εϊς  τραύμα  μαχαίρας· 
ούτοι  μετά  τραυματιών  εκοιμήθησαν,  μετά  καταβαινόντων  είς  βόθρον. 

3°εκεϊ  οι  άρχοντες  τοΰ  βορρά  πάντες  στρατηγοί  ̂   Ασσουρ,  οι  κατα-  30 
βαίνοντες  τραυματίαι,   συν  τώ  φόβω  αύτών   και  τή    Ισχυι  αύτών 
εκοιμήθησαν  άπερίτμητοι  μετά  τραυματιών  μαχαίρας,  και  άπήνεγκαν 

τήν  βάσανον  αύτών  μετά  τών  καταβαινόντων  είς  βόθρον.    3τεκείνους  31 

Α(,)  22  οπί  πάντες  τραυματίαι. .  .συναγωγή  αντου  2°  Ο3-  |  οπί  και  2°  Α  |  αυτού  2°] 
αυτών  Α  |  οι  τραυματίαι]  οπί  οι  Α  23  οι  δοντες]  ρΓ  οι  έδωκαν  τας  ταφας  αυ- 

τή* εν  μηροις  Χακκου  (αάηοΐ  ο  εβραίο*  εν  μηκει  Χακκου  έχει  ζ)?πι£)  και  εγενηθη 
εκκλησία  υπερκυκλω  (περικυκλω  (^)  τη*  ταφή*  αυτού  πάντες  αυτοί  τραυματίαι 
πιπτοντες  μάχαιρα  Α  €1  (δίΠ)  θ'  ·*  )      |  γης  ξ".]  της  ξ".  Α  24  Αιλαμ] Ελαμ.  |  μαχαιραις  Α  |  γης  βάθος]  γην  βάθους  Α  |  αυτών  φοβον]  τον  φ. 
αυτών  Α  φ.  αυτών      |  της  ζωης]  γης  ξ:  Α^  26  Μοσοχ  κ.  θοβελ]  αάηοί 
Μ.  σύμπασα  θ.  η  επιτροφη  (^"^  |  οπί  τραυματίαι  αυτού  πάντες  0*  |  οπί  τραυ- 

ματίαι απο  Α  |  της  ζ.]  γης  ξ".  ̂   27  εκοιμήθησαν]  ρν  (δηΐ)  )  ουκ  (^* 
(οηι  Ο3-)  ]  των  πεπτωκότων]  πεπτωκοτες  Α  \  απο]  απ  Α(^  |  πολεμικοις]  +  αυτών 
Α  (δαϋ  θ'  ■*·)  |  και  2°]  οι  Α  |  παντας]  γίγαντας  Α*  ̂   28  κοιμη- 
θηση]  ρΓ  συντριβηση  και  Α  εϋ  (δα  ο  ·*·)  <^)  29  εδόθησαν  οι  άρχοντες 
Ασσουρ]  Έδωμ  και  οι  βασιλείς  αυτής  και  πάντες  οι  αρχ.  Ασσυριοι  Α  Εδωμ. 
(ρΓ  ιιΐ  νίά  εδοθησα  ̂ Iη&)  θ'  ■*·  και  οι  βασιλ.  αυτής  κ.  πάντες  οι  άρχοντες  αυτής 
(Ασσουρ  |  αυτού]  αυτής  Α^  |  ούτοι... εκοιμήθησαν]  αιτοι  εκοιμήθησαν 
μετα  τραυματιών  μάχαιρας"  εκοιμήθησαν  Α  30  οι  άρχοντες]  ρ  γ  πάντες  Α 
οπί  οι  ρ  |  βορρά]  +  πάντες  αυτοί  Α  |  πάντες]  +  ούτοι  (θ'  ·*  )  πάντες  |  εκοιμή- 

θησαν] ρΓ  και  Α  ρΓ  (δυΐ)  α'θ'  ·*  )  αισχυνομενοι  ̂   |  τραυματιών]  τετραυμα- τισμένων Α  |  απηνεγκαν]  ελαβον  Α 
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οψεται  βασιλεύς  Φαραώ,  και  παρακΧηθήσεται  επ\  πάσαν  τήν  ισχύν  Β 

32  αυτών,  Χεγει  κύριος  Κύριος.     32  οπ  δεδωκα  τον  φόβον  αύτού  επί  της 
ζωής,  και  κοιμηθήσεται  εν  μεσω  άπεριτμήτων  μετά  τραυματιών  μα- 

χαίρας Φαραώ,   και  πάν  το  πλήθος  αυτού  μετ*  αυτού,  Χεγει  κύριος 
Κύριος. 

^  *Καί  εγενετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  2Υίέ  ανθρώπου,  Χά- 
Χησον  τοις  υ'ιοϊς  του  λαού  σου  και  ερεϊς  προς  αυτούς  Τή  έφ'  ην  αν 
επάγω  ρομφαίαν,  και  Χάβη  6  Χαός  της  γης  άνθρωπον  ενα  εξ  αυτών 

3  και  δώσιν  αυτόν  εαυτοΐς  είς  σκοπόν,  3  και  ϊδη  την  ρομφαίαν  ερχο- 
μενην  επί  την  γήν  και  σαλπίση  τή  σάλπιγγι  και  σημάνη  τω  Χαώ, 

4  4 και  άκούση  άκούσας  την  φωνήν  της  σάλπιγγος  και  μη  φυΧάζηται, 
και  επεΧθη  ή  ρομφαία  και  κατάΧάβτ}  αυτόν  το  αίμα  αύτού  επί  της 

5  κεφαλής  αυτού  εσται.  5οτι  την  φωνήν  της  σάλπιγγος  άκουσας 

ουκ   εφυΧάξατο,   το  αίμα    αύτου    επ'  αυτού    εσταΐ'    και    ούτος  οτι 
6  εφυλάξατο,  την  ψυχήν  αυτού  εζείΧατο.  6 και  ό  σκοπός  εάν  ΐδη  την 
ρομφαίαν  ερχομενην  και  μη  σημάνη  τή  σάλπιγγι,  και  ό  Χαος  μη 
φυΧάξηται,  και  ελθούσα  ή  ρομφαία  Χάβη  εξ  αυτών  ψυχήν  αύτη  δια 
τήν   αυτής  άνομίαν   εΧήμφθη,   και  το  αίμα  εκ  χειρός  τού  σκοπού 

7  εκζητήσω.     7  και    σύ,   υίε   άνθρώπου,    σκοπον   δεδωκά  σε  τώ  οίκω 

8  Ισραήλ,  και  άκούση  εκ  στόματος  μου  Χόγον.  8 εν  τω  είπα'ι  με  τω 
άμαρτωΧώ  θανάτω  θανατωθηση,  και  μη  ΧαΧήσης  τού  φυΧάξασθαι  τον 

άσεβή   άπο  τής   οδού  αυτού,  αύτός  ό  άνομος  τή  άνομ'ια  αυτού  άπο- 
9  θανείται,  το  δε  αίμα  αύτού  εκ  τής  χειρός  σου  εκζητήσω.  9σύ  δε  εάν 

προαπαγγείΧης  τω  άσεβεΐ  τήν  όδον  αύτού  άποστρεψαι  άπ'  αύτής, 
και  μη   άποστρέψη   άπο  τής  όδού   αύτού,  ούτος  τή   άσεβεία  αύτού 

31  ογπ  βασιλεύς  (^  |  πασαν  την  ισχυν]  παση  τη  ισχνι  Α  |  αντων]  +  τραυματιαΐ  Α^ 
μάχαιρα  (-ρας  ηϊδϊ  ρα  ο  ̂ )  Φαραώ  και  7τασα  η  δυναμις  αντου  Α  €ΐ  (δϋΐ)  θ'  *) 

|  Κύριος]  ο  θς  Α  32  δεδωκα]  έδωκα  ̂   |  αυτοί/  ι°]  αυτών  Α  |  της  ζωής] 
Τ^5  0  I  τραυματιών]  τραυματίας  Α  \  ονη  μετ  αυτού  Α(^)  |  Κυριοιΐ]  +  ο  θς  Α 
XXXIII  1  Κυρίου]  πιπί  2  επάγω]  επα-/αγω  Α  |  ρομφαίαν]  κρίμα 
αίματος  Α  \  αυτών]  αυτής  |  δωσιν]  δωσουσιν  ΈΆί>  δωσωσιν  ̂   |  οηι  ευ  Α 
3  σαλπίσει  Α(^  4  άκουσας]  ρΓ  ο  Α(^  |  επελθη]  ελθουσα  Α  \  οιη  και  4°  Α  | 
καταλαβη]  καταβολή  Α  \  την  κεφαλήν  Α  5  εφυλαξατο  ι°]  +  την  φυχην 
αυτού  Α  |  αυτού  εσται  και  ούτος  ο  δαρ  Γαδ  ιιί  νίά  Β?  |  αυτού  2°]  αυτόν  Α(^  | 
ε£ειλετο  0*  6  σημανη]  +  τω  λαω  Α  |  ελήφθη         |  αιμα]  +  αυτής  Α  \ 
χείρον]  ρΓ  της  Α^  7  λογον]  +  (δίΛ  θ'  '%· )  και  διαφυλάξεις  αυτούς  παρ 
εμου  8  ειπαι]  ειπείν  ΒαΆ(,)  |  αμαρτωλω]  ανομω  Α  +  (δΐι1)  ·*  )  αμαρ- 

τωλέ (±  |  θανατωθηση]  ηση  ίη  ίΐη  Πη  εναη  ίη  Α  |  και]  +  εαν  Α  |  λαλησης] 
+  τοι»5  λογούς  Α  \  φυλαξασθαι]  αποστηναι  Α  \  άσεβη]  ανομον  Α  \  το  δε]  και 
το  Α         9  αποστρεψαι]  ρΓ  του  Α(^  +  αυτοί*  Α  |  ασέβεια]  ανομία  Α 
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άποθανίίται,  και  σύ  την  ψυχην  σαντοϋ  έζηρησαι.  10 Και  σύ,  νϊέ  το 
άνθρωπου.,  είπόν  τω  ο'ίκω  ΊσραηΧ   Ούτως  έΧαΧησατε  λέγοντες  Αί 
πΧάναι  ημών  και  αί  άνομίαι  ημών  έφ'  ημϊν  είσιν,  και  εν  αύταις  ημείς 
τηκόμεθα'  και   πώς  ζησόμεθα ;   "είπόν   αυτοΐς  Ζώ   εγώ,  τάδε  Χέγει  ιι 
Κύριος,  ου  βούΧομαι  τον  θάνατον  του  άσεβούς,  ώς  άποστρέ^ται  τον 
άσεβη  άπο  της  όδού  αυτού  και  ζην  αυτόν,    άποστροφη  άποστρέψατε 
άπο  της  όδου  υμών  και  ιι>α  τί  άποθνήο~κ€Τ€,  οίκος  ΊσραηΧ;  "είπόν  ΐ2 
προς  τους  νιους  του  Χαον  σον  Αικαιοσύνη   δικαίου  ου  μη  έξέΧηται 

αυτόν  εν  η  αν  ημέρα.  πΧανηθη,  και  άνομ'ια  άσεβους  ού  μη  κάκωση 
αυτόν  εν  §  αν  ημέρα  άποστρέψη  άπο  της  άνομ'ιας  αυτόν·  και  δίκαιος 
ού  μη  δννηται  σωθήναι.     13έν  τω  είπα'ι  με  τώ  δικαία»  Ούτος  πέποιθεν  13 
έπ\  τη  δικαιοσύνη  αύτον,  και  ποίηση  άνομίαν,  πάσαι  αί  δικαιοσύναι 
αύτού  ού  μη  άναμνησθώσιν,  εν  ττ}  άδικία  αύτού  η  εποιησεν,  εν  αύτη 

άποθανείται.     14 και  εν  τω  είπαί  με  τω  άσεβεϊ  θανάτω  θανατωθηση,  14 
και  άποστρέψη  άπο  της  αμαρτίας  αύτού,   και   ποίηση    κρίμα  και 

δικαιοσυνην,  15 και  ένεχυρασμα  άποδοϊ  και  άρπάγματα  άποτίση,  εν  15 
προστάγμασιν  ζωης  διαπορεύηται  του  μη  ποιησαι  αδικον,  ζωη  ζησεται 

και  ού  μη  άποθάνη·   16  πάσαι  αί  άμαρτίαι  αύτού  ας  ημαρτεν   ού  μη  ι6 
άναμνησθώσιν  οτι  κρίμα  και  δικαιοσυνην  έποίησεν,  εν  αύταίς  ζησε- 

ται.    17  και  ερούσιν  οι  νιοι  τού  Χαού  σου  Ουκ  εύθεϊα  ή  οδός  του  κυρίον  17 
και  αντη  η  όδος  αύτών  ούκ  εύθεϊα.     18 εν  τω  άποστρέψ·αι  δίκαιον  άπο  ι3 
της  δικαιοσύνης  αύτού  και  ποίηση  άνομίας,  και  άποθανεΙται  εν  αύταίς. 

19  και  εν  τώ  άποστρέψαι  τον  άμαρτωΧόν  άπο  της  άνομίας  αύτον  και  19 
ποίηση  κρίμα  και  δικαιοσυνην,  εν  αύτόΐς  αύτός  ζησεται.    20και  τούτο  2ο 
έστιν  ο  ε'ίπατε  Ούκ  εύθεία  η  όδός  Κυρίου·  εκαστον  εν  ταίς  όδοΊς  αύτού 
κρινώ  νμάς,  οίκος  ΊσραηΧ. 

9  σαυτου]  σου  Α  σεαυτου      |  εξηρησαι]  ερρυσω  Α  10  ημιν]  ημας  Α 
11  ταδε  λέγει]  λέγει  αδωναι  ΑΆ  (δυρ  Γ3.5 :  οπι  Α*)  αδωναι  \  άσεβους]  αμαρ- 

τωλού Α  |  αποστρεψαι]  ρΓ  το  Α  |  αυτού]  +  της  πονηρας  Α  |  της  οδου  νμων]  των 
οδων  υμων  των  πονηρών  Α  της  οδου  υμ.  ·*·  της  πονηρας  ̂   |  αποθανησκετε  (ϊ* 
(αποθν.  (^)?)  12  ειπον]  ρΓ  και  συ  νιε  ανου  Α  6ί  (δαβ  α  θ'  *)      \  άσεβους] 
άνομου  Α  |  και  δίκαιος  ου  δυρ  Γ&δ  ΑΆ  \  δυνηται]  δυνησεται  Α  \  σωθηναι]  +  εν 
ήμερα  αμαρτίας  (μαρτι  δΐιρ  Γ3.δ  Α8)  αυτού  Α  εί  (δυΐ)  αθ'  '%*)  <3  13  είσαι] 
ειπείν  Β^Αί^  |  δικαιω]  + ζωη  ξηση  και  Α  |  επι]  εν  |  ποίηση]  ρΓ  εαν  Α  | 
ανομιαν]  αδικιαν  Α  \  αυτού  ·2°]  +  α$  εποιησεν  Α  \  άναμνησθώσιν]  μνησθωσιν 
Α(±  |  αδικεια  Β*  (-κια  Β15)  14  ειπαι]  ειπείν  ΒΆ^Α($  \  αμαρτίας]  ασέ- 

βειας Α  15  ένεχυρασμα. ..απότιση]  ενεχυρον  και  αρπαγμα  αποτίσει  Α 
ένεχυρασμα  αποδώ  και  αρπαγμα  αποτίσει  |  προσταγματι  Α  |  αποθανειται  Α 
16  ημαρτεν]  εποιησεν  Α  |  άναμνησθώσιν]  μνησθωσιν  ετι  Α  +  (δαβ  θ'σ'  ·*)  αυτω 
(2ιη£  |  αυταυ]  αυτοις  Α(±&  17  του  κυρίου]  οτα  του  (±  18  αυτού] 
εαυτού      |  ανομιαν  Α  \  αυταις]  αυτη  Α  20  έκαστος  0*  (-τον  0*)  |  εν ταις  οδοις  αυτού]  κατα  τας  οδούς  υμων  Α  |  Ισραήλ]  +  λέγει  *5  Α 
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2ΐ        21  Και  εγενήθη  εν  τω  δωδίκάτω  ετει,  εν  τώ  δωδεκάτω  μηνί,  πέμπτη  Β 
τον  μηνός,  της  αιχμαλωσίας  ημών,  ηΧθεν  6  άνασωθείς  προς  με  απο 

22  Ιερουσαλήμ  Χεγων  Έάλω  ή  πόΧις.  22 και  εγενήθη  επ*  ε  με  χεϊρ 
Κυρίου  εσπέρας  πρ\ν  ε\θε'ιν  αυτόν,  και  ηνοιξεν  μου  το  στόμα  εως 
ηΧθεν  προς  με  το  πρωί·  και  άνοιχθεν  μου  το  στόμα  ου  σννεσχεθη 
ςτι.  23  και  εγενήθη  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  24Υΐ6  ανθρώπου,  οι 
κατοικοΰντες  τάς  ήρημωμενας  επ\  της  γης  του  Ισραήλ  Χεγουσιν  Έις  ην 
Αβραάμ  και  κατεσχεν  την  γην,  και  ημείς  πΧείους  εσμεν,  ήμίν  δεδοται 

27  V  7*7  κατάσχεσιν.  25 δια  τούτο  είπον  αυτοίς  27Τάδβ  Χεγει  κύριος 
Κύριος  Ζώ  εγώ,  ει  μην  οι  εν  ταίς  ήρημωμεναις  μαχαίραις  πεσούνται*, 
και  οι  επ\  προσώπου  του  πεδίου  τοις  θηρίοις  του  αγρού  δοθήσονται 
εις   κατάβρωμα,  και  τους  εν  ταϊς  τετειχισμεναις  και  τούς  εν  τοις 

28  σπηΧαίοις  θανάτω  άποκτενώ.  28  και  δώσω  την  γην  ερημον,  και 
άποΧεΐται   ή   ύβρις  της  ισχύος  αυτής,  και  ερημωθήσεται  τα.  ορη  του 

29  ΊσραήΧ  διά  το  μη  είναι  διαπορευόμενον .  29  και  γνώσονται  οτι  εγώ 
είμι  Κύριος·  και  ποιήσω  την  γην  αυτών  ερημον,  και  ερημωθήσεται  διά 

3ο  πάντα  τά  βδεΧύγματα  αυτών  α  εποίησαν.  30 και  συ,  υίε  ανθρώπου, 
οι  νιοι  τον  Χαού  σον  οι  ΧάΧονντες  περι  σον  παρά  τά  τείχη  και  εν  τοις 
πνΧώσι  τών  οικιών,  και  ΧαΧούσιν  άνθρωπος  τω  άδεΧφω  αυτού 

Χεγοντες  "ΣυνεΧθωμεν  και  άκουσωμεν  τά  εκπορευόμενα  παρά  Κυρίου. 
3ΐ  31  έρχονται  προς  σε  ως  συμπορεύεται  Χαός,  και  κάθηνται  εναντίον  σου 

και  άκούουσιν  τά  ρήματα  σου,  και  αυτά  ου  μή  ποιήσουσιν,  οτι  ψεύδος 

21  ρΓ  Ιΐΐ  «ιλω  η  πολις  ετει  ιβ'  μηνι  ι'  ήμερα  ε'  (^ε^Ρ  |  εγενηθη]  εγενετο  Α  |  Α(^ 
δωδεκατω  2°]  δεκατω  (^*  (δωδ.  0™ε)  |  ο  ανασωθεις]  ηοη  ίηδΐ  ο  Β^νιά  \ 
οώχ  απο  Ιερουσαλήμ  Α*  (ε  απο  Ιλημ  λεγω  δΐΐρ  Γαδ  Α3)  22  και  εγενηθη... 
Κυρίου]  και  χειρ  ΊΓυ  εγενηθη  εττ  εμε  |  εγενηθη]  εγενετο  Α  |  αυτόν]  +  προς 
με  Α  |  μου  το  στόμα  (ι0)]  το  στόμα  μου  Α  |  εως]  ως  Βά1>(±  |  μου  το  στόμα  (2°)] 
το  στόμα  μου       |  σννεσχεθη]  συνεκλεισθη  Α  23  εγενηθη]  εγενετο  Α 
24  τας  ηρημωμενας  (τας  ηρημωμεν  δυρ  Γαδ  Α3)]  +  (δΐΐΐ)  θ'  ·*)  ταύτας  (2,η£  |  ογπ 
εσμεν  (^3  25  ειπον  αυτού]  ειπε  προς  αυτούς  Α  27  ταδε  Χεγει]  ρτ  (25) 
ούτως  ειπεν  αδωναι  κς  επι  τω  αιματι  φαγεσθαι  και  οφθαλμούς  υμων  λημψεσθαι 
προς  ιδωλα  υμων  και  αιμα  εκχειται  και  την  γην  κληρονομησεται  (26)  εστητε 
επι  τη  ρομφαία  υμω\  εποιησατε  βδελυγμα  και  ανηρ  τον  πλησίον  αυτού  εμι- 
αναται  και  την  γην  κληρονομησεται  ούτως  Α  ρΓ  δαΒ  θ'  ·*·  (25)  επι  (επει  ̂ 3) του  αίματος  εσθετε  και  τους  οφθαλμούς  υμων  αίρετε  προς  τα  είδωλα  υμων  και 
αιμα  εκχεετε  και  την  γην  κληρονομήσετε  (26)  εστητε  επι  της  μάχαιρας  υμων 
εποιησατε  βδελυγμα  και  έκαστος  την  γυναίκα  του  πλησίον  αυτού  εμιανατε 
και  την  γην  κληρονομήσετε  ούτως  ερεις  προς  αυτούς  |  ίι]  V  ̂:^  I  μάχαιρα  Α 
28  ερημωθησονται  Α  \  του  Τσραηλ]  οτη  του  Α  29  ερημωθησονται  0_ 
30  εν]  ρτ  οι  |  πυλωσιν  Α  |  λαλουσιν]  ελαλουν  Α()  |  άνθρωπος]  ρτ  α'θ'  εις 
συν  ενι  (^""Ε  |  ακουσομεν  Α  31  έρχονται]  ρτ  και  Α(^)  |  σου  ΐ°]  +  ο  λαοχ 
μου  εΐ  (δυβ  θ'σ'  ·*)      |  ακουωσιν  Α  \  ποιησωσιν  Α  (-σειν) 
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Ιν   τω   στόματι  αυτών    και   οπίσω  των  μιασμάτων  ή   καρδία  αυτών. 

32  και  γίντ]  αύτοις  ως   φωνή   -ψαλτηρίου  ήδυφώνου  εύαρμόστου,  και  32 
άκούσονταί  σου  τα  ρήματα  και  ου  μή  ποιήσουσιν  αυτά.    33 και  ήνίκα  33 
αν  εΧθη,  έρουσιν  Ιδού  ήκει·  και  γνώσονται  ότι  προφήτης  ήν  εν  αέσω 
αυτών. 

1Και  εγένετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χέγων  2Υιέ  ανθρώπου,  προ-  *  XXXIV 
φήτευσον  επι  τους  ποιμένας  του  ΊσραήΧ,  προφήτ€υσον  και  είπόν  τοις 
ποιμέσι  Ύάδε  Χέγει  κύριος  Κύριος  Ώ  ποιμένες  ΊσραήΧ,  μή  βόσκουσιν 
ποιμένες  εαυτούς;  ου  τα  πρόβατα  βόσκουσιν  οι  ποιμένες;   3 ιδού  τό  3 
γάΧα  κατέσθετε  και  τα  ερια  περιβάΧλεσθε  και  τό  παχύ  σφάζετε,  και 

τα  πρόβατά  μου  ου  βόσκετε.     Λτ6  ήσθενηκός  ουκ  ενισχύσατε,  και  τό  4 
κακώς  έχον  ουκ  εσωματοποιησατε,  και  τό  συντετριμμένον  ου  κατε- 
δήσατε,    και  τό   πΧανώμενον   ουκ   απ εστ ρέψατε,    και  τό  απολωλοί 
ουκ   έζητήσατε,   και  τό  ίσχυρόν   κατειργάσασθε  μόχθω.     5  και  δι?-  5 
σπάρη  τα   πρόβατά  μου  δια  τό  μή  είναι  ποιμένας,  και  έγενήθη  εϊς 

κατάβρωμα  πάσι  τοις  θηρίοις  του  αγρού.    6  και  διεσπάρη  μου  τα  6 
πρόβατα    εν   π  αντί    ορει    και  έπ\    πάν    βουνόν   ύψηΧόν,   και  επ\ 
προσώπου  της  γης  διεσπάρη   και  ουκ   ήν  6  εκζητών  ουδέ  ό  άπο- 
στρέφων.    7διά  τούτο,  ποιμένες,  ακούσατε  Χόγον  Κυρίου  8Ζώ   εγώ,  § 
Χέγει  κύριος  Κύριος,  ει  μήν  αντί  του  γενέσθαι  τά  πρόβατά  μου  εις 
προνομήν,  και  γενέσθαι  τά  πρόβατά  μου  εις  κατάβρωμα  πάσι  τοις 
θηρίοις  τοΰ  πεδίου  παρά  τό  μή  είναι  ποιμένας,  και  ουκ  έζεζήτησαν 
οι  ποιμένες  τά  πρόβατά  μου,  και  έβόσκησαν   οί  ποιμένες  εαυτούς 

τά  δε  πρόβατά  μου  ουκ  έβόσκησαν   9άντ\  τούτου,  ποιμένες,  10τάδε  °ο 
Χέγει   κύριος  Κύριος  Ιδού  εγώ  έπ\  τους  ποιμένας,  και  έκζητήσω  τα 

31  η  κάρδια  αντων]  αυτών  η  κάρδια  εστίν  Α  |  αυτών  2°]  +  (βιΛ  α'θ'  *  )  πο- 
ρεύεται (,)  32  ακουσονται]  ακουοντες  Α  |  τα  ρήματα  σου  Α  |  οιη  και  3°  Α 

33  και  ι°]  +  €σται  Α  |  αν]  εαν  Α  XXXIV  1  ρΓ  Ιίΐ  επι  τους  ποιμένας  του 
Ιηλ  Ο^β^ρ  2  τοις  ποιμεσι  (-σιν  ̂ )]  αυτού  Α  οι  γ  προς  αυτούς  ̂ Iη?  | 
ποιμένες  ι°]  ρΓ  οι  |  βόσκουσιν  ποιμένες]  οι  ποιμαινες  βοσκ.  Α  \  ου]  ουχί 
Α  |  ποιμένες  ι°]  ρΓ  οι  3  κατεσθιετε  Α<2  |  σφάζετε]  εσφαζεται  Α  \  ου 
βόσκετε]  ουκ  εβοσκεται  Α  4  ησθενηκως  Α  |  και  το  κακώς  εχον  (εχων  Α) 
ουκ  εσωματοπ.]  θ'  '*·  και  το  αρρωστον  ουκ  ιασασθε  |  απεστρεψατε]  επε- 
στρεψατε  Α  (-ται)  |  απωλωλος  Β*  νί(Ι  (απ-ολ.  Β3ΐ>)  δ  διεσπαρησαν  Α  \ 
εγενηθησαν  Α  \  αγρού]  +  και  τοις  πετεινοις  του  ουνδϋ  Α  6  διεσπαρη  ι°] 
διεσπαρησαν  Α  +  (δυβ  θ'  )  και  ηγνοησαν  |  μου  τα  πρόβατα]  τα  πρόβατα 
μου  Α<3  |  παν]  πάντα  Α(^Ά  |  προσώπου]  παντι  προσωπω  Α  \  της  γης]  ρτ 
πάσης  Α^  |  διεσπαρη  2°]  +  τα  πρόβατα  μου  Α  61  (δίΛ  θ'  ·*■)  |  εκζητων] ζητών  Α  8  κύριος]  αδωναι  |  μην]  μη  |  πασιν  Α  |  πεδίου]  αγρού 
Α  |  οι  ποιμένες  τα  πρόβατα  μου]  τα  πρ.  μου  οι  ποιμαινες  Α  9  ποιμένες] 
+  ακούσατε  λογον  ϊΓυ  Α  61  (δαΪ3  α'θ'σ'  ·*  )               10  κύριος]  αδωναι  Α 
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πρόβατα  μου   εκ   τών   χαρών   αυτών,  και  αποστρέψω   αυτούς  του  Β 
μη  ποιμαίνειν  τα  πρόβατα  μου,  και  ου  βοσκησουσιν  ετι  οί  ποιμένες 

αυτά-   κα\  έξελούμαι  τα  πρόβατα  μου  ε'κ  του  στόματος  αυτών,  κα\ 
ιι  ουκ  έσονται  αύτοΐς  ί'π  είς   κατάβρωμα.     11  διότι  τάδε  Χέγει  Κύριος 
ΐ2  Ιδού  εγώ  έκζητησω  τα  πρόβατα  μου  και  έπισκέψομαι  αυτά.  12ωσπερ 

ζητεί  6  ποιμήν  το  ποίμνιον  αυτού  εν  ημέρα  οταν  τ/  γνόφος  και  νεφέλη 
έν  μέσω  προβάτων  διακεχωρισ  μένων,  ούτως  έκζητησω  τα  πρόβατα 
μου  και  απελάσω  αυτά  από  παντός  τόπου  ού  διεσπάρησαν  εκεί  έν 

13  ημέρα  νεφέλης  και  γ/νόφου.  13 και  έξάζω  αυτούς  έκ  τών  έθνών  και 
συνάζω  αυτούς  από  τών  χωρών,  και  εϊσάζω  αυτούς  εις  την  γην 

αυτών,  και  βοσκήσω  αυτούς  ε'πι  τα  ορη  Ισραήλ  και  έν  ταις  φάραγξιν 
ΐ4  και  έν  πάσχι  κατοικία  της  γης·  τ4έν  νομή  άγαθτ}  βοσκήσω  αυτούς, 

έν  τω  ορει  τώ  ύψηλώ  Ισραήλ,  και  έσονται  αί  μάνδραι  αυτών  έκεϊ 
και   κοιμηθησονται,  και  έκει  άναπαύσονται  έν  τρυφτ}  άγαθΐ},  και  έν 

ΐ5  νομή  π  Ίο  ν  ι  βοσκηθησονται  έπ\  τών  ορέων  Ισραήλ.  1ζέγώ  βοσκήσω 
τα  πρόβατά  μου  και  έγώ  αναπαύσω  αύτά,  και  γνώσονται  οτι  έγώ  είμι 

ι6  Κύριος,  τάδε  λέγει  κύριος  Κύριος  ι6Τό  άποΧωΧός  ζητήσω,  και  το 
πΧανώμενον  επιστρέψω,  και  το  συντετριμμένον  καταδήσω,  και  το 
εκλιπόν  ενισχύσω,  και  το  ισχυρόν  φυλάξω,  και  βοσκήσω  αύτά  μετά 

17  κρ'ιματος.  17 και  ύμεις,  πρόβατα,  τάδε  Χέγει  κύριος  Κύριος  'ΐδού  έγώ 
διακρινώ   ανά  μέσον   προβάτου   και   προβάτου,   κριών  και  τράγων. 

ι8  18  και  ούχ  Ίκανόν  νμίν  οτι  την  καΧην  νομήν  ένέμεσθε,  και  τά  κατά- 
λοιπα της  νομής  υμών  κατεπατεϊτε  τοΊς  ποσιν  υμών;    και  τό  καθε- 

στηκός  ύδωρ   έπίνετε,  και  τό  λοιποί/  τοΓί  ποσιν  υμών  έταράσσετε ; 

19  19  και  τά   πρόβατά  μου  τά   πατήματα   τών    ποδών   υμών  ένέμοντο, 
2ο  και  τό  τεταραγμένον  ύδωρ  υπό  τών  ποδών  υμών  επινον;  20Διά 

τούτο  τάδε  Χέγει  κύριος  Κύριος  Ιδού  έγώ  διακρινώ  ανά  μέσον  προ- 

10  ου]  +  μη  Α  |  ουκ  έσονται  αντοι$  ετι]  ουκετι  εσ.  αυτ.  Α  ουκ  εσ.  αντ.  Α(^> 
11  Κύριος]  κΐ  κ7  ΈΆ*>^  κί  κ$  ο  θ  $  Α  |  εγω]+  σ'  ·*·  αυτό*  12  ωσπερ 
ζητεί]  ως  επισκεπτετε  Α  |  ΟΓη  οταν  η  Α  |  γνοφος  κ.  νεφέλη]  γνοφου  κ. 
νεφέλης  Α  ρΓ  τ  |  προβάτων]  +  (δαί)  £·)  αυτού  Α(^)  |  απελάσω]  σι/να£ω  Α 
13  απο]  εκ  Α  |  φαραγξι  Β5  14  ογπ  εν  ι°  Α  |  υι^τ/λωΐ  +  εν  τω  ορει  Α 
14 — 15  και  εν  νομη.,.εγω  ειμι  κς  δυρ  ιαδ  Α*  14  Ισραήλ  ι°]  ρΓ  τον  Αα 
15  και  γνώσονται  οτι  εγω  ειμι  Κύριος]  ρΓ  —  *  |  γνωσονται]  επιγνωσονται  Αα  | 
οτι]  διότι  ΑΆ  16  ζητήσω]  έκζητησω  Α  |  πλανωμενον]  ιτεττλανημενον 
Α  |  επιστρέψω]  αποστρέψω  Βαΐ3  |  εκλιπόν]  εκλειπον  Β^Αί,)  |  ενισχύσω]  +  (δΐιί) 
σ'  ·*  )  και  το  πιον  (,)  |  και  το  ισχ.  φυλάξω  δαβ  ·*·  17  πρόβατα]  ρΓ 
τα  Α  +  μου  ̂   |  διακρίνω]  ανακρίνω  Ο  |  κριών  και  τράγων]  κρειου  και  τράγου  Α 
18  οιώ  υμων  ι°  Α  |  κατεπατεϊτε  τοις  ποσιν  νμων]  του  ποσιν  νμων  κατεπα- 
τειται  Α  |  εταρασσετο  Β?νίά  19  νπο]  απο  20  Κι>ριο$]  +  ο 
0$  Α  +  προϊ  αυτοΐς      |  διακρίνω]  ανακρίνω  (,) 
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Β  βάτου    ισχυρού    και    ανά  μέσον   προβάτου    ασθενούς.     21  επι    ταίς  2ΐ 
πΧευραίς   κα\  τοις  ωμοις  υμών   διωθεισθε,   κα\  τοις  κερασιν  υμών 

εκερατίζετε,  και  πάν  το  εκΧεΊπον  εξεθΧίβετε.    22και  σώσω  τα  π ρόβατά  22 
μου,  καϊ  ού  μη  ωσιν  ετι  εις  προνομήν,  και  κρινώ  ανά  μέσον  κριού 

προς  κριόν.    23 και  αναστήσω  επ'  αυτούς  ποιμένα  ενα  και  ποιμαίνει  23 
αυτούς,  τον  δούΧόν  μου  Δαυει'δ,  και  εσται  αυτών  ποιμήν  24  και  εγώ  24 
Κύριος  εσομαι  αύτοϊς  εις   θεόν,  και  Δαυείδ  εν  μεσω   αυτών  άρχων 

εγώ  Κύριος  εΧάΧησα.     25  και  διαθήσομαι  τω  Ααυε\δ  διαθήκην  ειρήνης,  25 
και  άφανιώ   θηρία  πονηρά  από  της  γης,  και  κατοικήσουσιν  εν  τη 

έρήμω  και  ύπνώσουσιν  εν  τοις  δρυμοις.    26 και  δώσω  αυτούς  περι-  26 
κύκλω  του  ορούς  μου'  και  δώσω  τον  ύετον  ύμΊ,ν,  ύετον  ευλογίας. 
27  και  τά  ξύΧα  τά  εν  τω  πεδίω  δώσει  τον  καρπον  αυτών,  και  η  γη  27 
δώσει  την   ίσχύν   αυτής,   και  κατοικήσουσιν   επί  της  γης  αυτών  εν 
εΧπίδι  ειρήνης,  και  γνώσονται  οτι  εγώ  ειμι  Κύριος,  εν  τω  συντρίψαι 
με  τον  ζυγον  αυτών  και  εξεΧοΰμαι  αυτούς  εκ  χειρός  τών  καταδου- 
Χωσαμενων  αυτούς,  2δκαι  ουκ  έσονται  ετι  εν  προνομη  τοΙς  εθνεσιν,  ς8 
και  τά  θηρία  της  γης  ούκετι  μη  φάγωσιν  αυτούς·   και  κατοικήσουσιν 
εν  εΧπίδι,  και  ουκ  εσται  6  εκφοβών  αυτούς.    29 και  αναστήσω  αύτοίς  29 
φυτον  ειρήνης,  και  ούκετι  έσονται  άποΧΧύμενοι  Χιμώ  επ\  της  γης,  και 

ού  μη  ενεγκωσιν  ετι  όνειδισμον  εθνών.     30 και  γνώσονται   οτι   εγώ  30 
είμι  Κύριος  ό  θεός  αυτών,  και  αυτοί  Χαός  μου.    οίκος  Ισραήλ,  Χεγει 

Κύριος,  31  πρόβατα  μου  και   πρόβατα  ποιμνίου  μού  εστε,   και  εγώ  31 
Κύριος  ό  θεός  υμών,  Χεγει  κύριος  Κύριος. 

*Και  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  Χεγων  2Υίε  ανθρώπου,  επί-  *  XXXV 

^ς>       20  ισχυρού]  ισχύ  δυ,ρ  Γ3.8  Βα1>  21  ωμοις]  μοις  $ηρ  Γ&5  ΑΆ  |  οπι 
και  3°  Ρ  |  εξεθλιβετε]  ·*■  εως  ου  εξεθλ.  αυτα  ε£ω  ̂   22  ον  μη  ωσιν] 
ούκετι  έσονται  Α  23   επ  αυτουί]  αυτοις  Α  |  ενα]   έτερον  Α  |  ποι- 

μαίνει] ποιμανει  Α(^)  |  αυτούς  2°]  αυτός  Β*3  |  Δαυειδ]  +  (δυβ  α'θ'  *  )  αυτός ποιμανει  αυτούς  24  και  εγω]  καγω  ζ)  |  εν  μεσω  αυτών  άρχων]  άρχων 
εμμεσω  αυτών  Α  25  αφανιω]  απολω  Α  |  πονηρά]  α  $υρ  ι&5  Β3*3  |  ερημω] 
+  (δΐιΐ)  α'θ'     )  πεποιθοτες  26  δωσω  αυτοις  περικυκλω]  έσονται  κύκλω 
Α  |  μου]  +  αθ'  *·  ευλογία]  (^"^  |  και  δωσω  ευλογίας]  και  αττοστελω  υετον 
ευλογίας  αυτοις  Α  |  ευλογίας]  +  (δυβ  ·*■ )  έσονται  0™%  27  τα  εν  τω  πεδιω 
δώσει]  του  παιδιού  αποδώσει  Α  |  αυτών  ι°]  αυτού  Α  |  την  ισχυν]  τον  καρπον 
Α  |  £ υγον]  +  του  κλοιού  Α(^)  |  οιη  και  5°  Α  28  ουκ  έσονται  ετι]  ουκ  εσ. 
ουκετι  ΒΆί>(^  ουκετι  έσονται  Α  |  εθνεσι  Β1*  |  οπϊ  μη  (,)  |  φαγωσιν]  πτοήσει  Α 
29  ου  μη... εθνών]  ονιδισμον  εθνών  ου  μη  ενεγκωσιν  ετι  Α  30  αυτών] 
+  (5ΐιΙ>  α'σ'  ·%  )  μετ  αυτών  ς>™£  |  Ισοα^λ]  ρΓ  του  Α  \  Κυριο<>  2°]  +  ίίς  &*>(^ 
31  πρόβατα  1°]  ρΓ  και  υμεις  Α^  |  ποιμνίου]  ρΓ  του  Β35Α(^  |  εστε]  ρΓ  ανοι  ̂   | 
Κύριος  ι°]  ρτ  κς  Β35        XXXV  1  ρΓ  ΙίΙ  επι  ορος  Σηειρ  και  Ιδουμαιαν  (^,ηδ51Φ 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ 
χχχν  ΐ5 

στρεψον  το   πρόσωπον  σου  έπ'   όρος   Σηε\ρ   και   προφήτευσον   εις  Β 
3  αυτό,  3  και  είπόν  Ύάδε  λε'γει  κύριος  Κύριος  Ιδού  εγώ  €πι  σε,  ορός 
Σηείρ,  και  εκτενώ  την  χεϊρά  μου  επ\  σε  και  δώσω  σε  ειί  ερημον,  και 

4  ερημωθήση,  4 και  ταΐ$·  πόλεσίν  σου  ερημίαν  ποιήσω,  και  σύ  Έρημος 
5  εσ^,  και  -γνώση  ότι  εγώ  ειμ.4  Κύριοί.     5 άχτι  του  -γενέσθαι  σε  εχθράν 

αίωνίαν,    και  ενεκάθισας  τω   ο'ίκω  Ισραήλ  δόλω  εν   χειρι  έχθρων 
6  μαχαίρα  εν  καιρώ  αδικίας  επ'  εσχάτω·    6διά  τούτο,  ζω  εγώ,  λέγει 
7  κύριος  Κύριος,  ει  μην  εϊς  αίμα  ημαρτες,  καϊ  αίμα  σε  διώξεται.     7  και 

δώσω  ορος  Σηειρ  εϊς  ερημον  και  ηρημωμενον,  και  α7τολω  α7τ'  αύτοΰ 
8  ανθρώπους  και  κτήνη,  8 και  ενπλήσω  των  τραυματιών  βουνούς  και 
τάς  φάραγγάς  σου,  και  εν  πασι  τοις  πεδίοις  σου  τετραυματισμενοι 

9  μαχαίρα  πεσοΰνται  εν  σοι.  9ερημίαν  αίώνιον  θήσομαί  σε,  και  αϊ  πόλεις 
ίο  σου  ού  μη  κατοικηθώσιν  ετι,  και  γνώση  οτι  εγώ  είμι  Κύριος.  Ι0διά 

το  ειπείν  σε  Τά  δύο  εθνη  και  αί  δύο  χώραι  εμαι  έσονται,  και 

ιι  κληρονομ,ήσω  αύτάς,  και  Κύριο$·  ε'κει  εστίν,     11  δια  τούτο,  £ώ  ε'γώ, 
λέγει  Κύριος,  και  ποιήσω  σοι  κατά  την  εχθραν  σου,  και  γνωσθή- 

ΐ2  σομαί   σοι  ηνίκα  αν   κρίνω  σε,   12 και  γνώση  ότι  εγώ   είμι  Κύριος. 
ηκουσα  της  φωνής  των  βλασφημιών  σου,  οτι  ειπας  Τά  όρη  Ισραήλ 

13  ερημα'  ήμΊν  δεδοται  εις  κατάβρωμα,  13  και  ε μεγάλο  ρη  μόνη  σας  επ'  εμε 
ΐ4  τώ  στόματί  σου'  εγώ  ηκουσα.  Ι4τάδε  λέγει  Κύριος  Έν  τη  ευφροσύνη 
ΐ5  πάσης  της  γης  ερημον  ποιήσω  σε·  15 ερημον  εση,  ορος  Σηείρ,  και  πάσα 

ή  Ίδουμαία  και  εξαναλωθήσεται·   γνώση  ότι  εγώ  είμι  Κύριος  ό  θεός 
αυτών. 

2  εττ]  επι  το  Α  εττι  |  Σηειρ]  Σΐάηοί  τριχωτον  0)™%  |  ευ]  εττ  Α^  Αζ> 
3  ειπον]  +  αυτω  Βα1)Α(3  |  οπι  Κύριο*  Α  |  οπι  ευ  Β35Α(2  4  ταυ  ττολεσιν 
(  σι  Β15)]  ρΓ  ει>  Α(^)  |  έρημο*]  ερημον  5  σε]  εν  σοι  0_Μπι8  |  εχραν 
0.*  (€χθρ·  0*)  I  αιωνιον  Α(^)  |  δολω]  ρΓ  _  (^)?  |  εν  χειρι  έχθρων  (_  (~)?)  μάχαιρα] 
εν  καιρώ  εχθρώ\  εν  χειρι  μάχαιρα*  Α  +  (δΐι1)  θ'  ·*■)  εν  καιρώ  θλιψεω*  αυτών  ί 
έσχατων  Α  6  ει]  τ;  ρ  ]  σε  διω£εται]  διωξ.  σε  (θ'  ·*·)  η  μην  αιμα  εμισησα* 
και  αιμα  διωξεται  σε  7  ορο*]  ρΓ  το  Α  |  1)15  50Γ  ευ  Β*  (ίπφΐΌϋ  2°  Β5)  | 
ερημωμενον  Α(^)  8  εμπλησω  Βι,Α(|)  +  (δηβ  "*')  τα  ορ7/  αυτού      |  τραυ- 

ματιών] +  σου  Β;1Α(2  |  βουνού*]  ρΓ  του5  Α(£  +  σου  Α  |  τα$  φαραγγα*]  ρΓ  πά- 
σα* Α  |  πασιν  Α(^* ίίι1ί  9  ερ^αιαν]  ρΓ  και  Α  |  αιωνιαν  Βα  10  δια  το  ει- 

ττειν  σε]  διότι  ειπα*  Α  |  έσονται]  εισιν  Α  |  Κύριο*]  ρν  ο  Α  11  Κύριο*]  ρΓ 
ίΰ  Α(^  I  σοι  ι°]  ρΓ  εν  Α  |  σου]  +  και  κατα  τον  'ζηλον  σου  ον  εποιησα*  εκ  του 
μεμισηκιναι  σε  εν  αυτοί*  Α       (δυβ  θ'  '%·)       |  αν]  εαν  Α  12  Ισραήλ] 
+  (ειΐϋ  '*')  λέγων  Ο  |  κατάβρωμα]  κατασχεσΐ\  Α  13  σου]  +  (δΐι1)  0'  *  ) 
και  εβοησατε  εττ  εμε  λογού*  υμων  (±  \  εγω]  ρΓ  και  Α  |  ηκουσα]  +  φησιν  κ*  Α 
14  Κύριο*]  ρΓ  Κ5  ̂   |  οπι  ερημον  ττοιησω  σε  Α  15  ερημον]  ρΓ  (δΐιη  *  ) 
καθω*  ηυφρανθη*  ει*  κληρονομιαν  οίκου  Ιηλ  οτι  ηφανισθη.  ουτω*  ποιήσω  σοι 

|  και  εξαναλωθησεται]  βζολεθρευθησεται  Α  |  γνώση]  ρΓ  και  Β?  (δυρεΓδΟΓ) 
Α  και  γνωσονται      |  ο  0εο5  αυτω^]  ρΓ  _  (^? 
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XXXVI  I ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β        'Και  σύ,  υιέ   ανθρώπου,  προφήτευσον  €7ΓΙ  τά  ορη  Ισραήλ,  και  ι  XXXVI 
ειπον  τοίς  ορεσιν  του   Ισραήλ  · Ακούσατε  λόγοι/  Κυρίου  2  Τάδε  λέγει  2 

κύριος  Κύριος  Άι>#'  ου  είπεν  6  εχθρός  έφ'  υμάς  Εύγε,  έρημα  αιώνια 
εις   κατάσχεσιν   ήμϊν   έγενήθη·  3διά  τούτο   προφήτευσον   κα\  εϊπόν  3 
Τάδε  λέγει  κύριος  Κύριος  Άντ\  του  άτιμασθήναι  υμάς  κα\  μισηθήναι 
υμάς  ύπό  των   κύκλω  υμών  του   είναι    υμάς  εις   κατάσχεσιν  τοις 
καταλοίποις  εθνεσιν,  καϊ  άνέβητε  λάλημα  γλώσση  κα\  εϊς  ονείδισμα 
εθνεσιν  4  δια  τούτο,  ορη  Ισραήλ,  ακούσατε  λόγοι/  Κυρίου  Τάδε  λέγει  4 
Κύριος  τοις  ορεσιν   και  τοϊς  βουνοΊς   και  ταυ  φάραγξιν   κα\  τοις 
χειμάρροις  και  τοίς  έξηρημωμένοις  κα\  ήφανισμένοις  και  ταις  πόλεσιν 
ταΤ,ς  ένκαταλελιμμέναις,   και  έγένοντο   εις   προνομήν  και  εις  κατα- 
πάτημα  τοις   καταλειφθείσιν  εθνεσιν   περικύκλω·    5διά  τούτο  τάδε  5 
λέγει  κύριος  Κύριος  Ει  μην  εν  πυρ),  θυμού  μου  ελάλησα  επ\  τά  λοιπά 
εθνη  και  επ\  τήν  Ίδουμαίαν  πάσαν,  οτι  έδωκαν  την  γήν  μου  εαυτοΐς 
εϊς  κατάσχεσιν  μετ    ευφροσύνης,  άτιμάσαντες  ψυχάς  τού  άφανίσαι 

εν  προνομϊ).    6διά  τούτο  προφήτευσον  επ\  τήν  γήν  τού  Ισραήλ,  και  6 
εϊπόν  του  ορεσιν  και  τοις  βουνοις  και  ταις  φάραγξιν  και  ταις  νάπαις 

Τάδε  λέγει  Κύριος  Ιδού  ε'γώ  εν  τω  ζήλω  μου  και  εν  τω  θυμω  μου 
ελάλησα,  αντί  τού  ονειδισμούς  εθνών  ένέγκαι  υμάς.    7 δια  τούτο  εγώ  η 
άρώ  τήν  χεϊρά  μου  επ\  τά  εθνη  τά  περικύκλω  υμών,  ούτοι  τήν  άτιμίαν 

αυτών  λήμψονται·  8 υμών  δε',  ορη  Ισραήλ,  τήν   σταφυλήν   και  τον  8 
καρπόν  υμών  καταφάγεται  6  λαός  μου,  οτι  έλπίζουσιν  τού  ελθείν. 

9 οτι  ιδού  ε'γώ  εφ*  ύμάς,  και  επιβλέψω  ε'φ'  υμάς,  και  κατεργασθήσεσθε  9 
και  σπαρήσεσθε,   Ι0καί   πληθυνώ   εφ*  ύμάς  ανθρώπους,  πάν  οίκον  ίο 

Α<3       XXXVI  1  ορεσι  Β13:  ίίειη  4,  6  |  τον  Ισραήλ]  οιη  τον  Α  |  λογον]  ρΓ  τον 
2  ου]  ων  Α  |  εύγε]  +  εύγε  Α  3  Κνριο$]  +  ο  θϊ  Α  |  αντι  τον]  ρτ  (ειιβ  σ'  ·%  ) 
αντι  τον  και  (ίιηρίΌΟ  αντι  τον  (^)?)  |  οιη  και  μισηθηναι  νμας  |  ντο]  απο 
των  εθνών  Α  |  νμας  3°]  νμα*  Α  |  εθνεσι  (ι°)  Β15:  ΐίβιη  4  |  ανεβητε]  εγενεσθαι  Α  | 
γλώσσης  Α  4  Κυρίου]  ρΓ  αδωναι      |  Κνριο$]  ρΓ  κϊ  ̂   |  και  ταυ  φαραγξιν 
(-γξι  Β5 :  ίΐεπί  6)  και  του  χειμαρροις]  του  χειμ.  και  ταυ  φαρ.  Α  και  του  χειμ. 
και  ταυ  φαρ.  |  του  εξηρημωμενοις  και  ηφανισμενοιϊ]  ταυ  νατταυ  ταυ  ερημω- 
μεναι$  και  ηφανισμεναις  Α  |  ενκατα\ε\ιμμ(ναι$  (εγκ.  Β:1?1^^  -λελειμμ.  Βλ1>)] 
καταλελιμμεναυ  Α  |  και  7°]  α*  Α  |  οιη  ευ  2°  Α  \  εθνεσιν]  ρτ  εν  (±  \  περι- 
κνκλω]  ρΓ  του  Α  5  οιη  Κύριο*  Α  |  ει]  η  ̂ ^  |  ηοη  ίηεί  μου  ι° 
•β&νκΐ  |  εαυτ015  Τ77Ϊ/  γ^ν  μον  Α  6  και  ταυ  ραπαυ  και  ταυ  φαραγξϊ]  ̂   | 
Κυριο$]  ρΓ  αδωναι  Α  ρΓ  κϊ  <3  |  ονειδισμον  ̂ *  (-μουϊ  (^3)  7  εγω]  ρΓ 
ιδον  Α  ρΓ  (δΐιΐ)  '*)  ταδε  λέγει  αδω^αι  ίϋ  |  αρω]  αιρω  Α  |  ληψονται  Β5  ζ)* 
8  σταφνλην]  +  (δΐιΐ)  '^·)  δώσετε  |  υμών  κατα0αγεται]  φαγεται  Α  |  ο  λ. 
μου]  +  (5ΐιΙ>  -λ·)  Ι^λ  Ρ  9  ο  πι  οτι  Α  |  οιη  εφ  υμαί  και  ι°  Α  |  οιη  και 
επιβλέψω  εφ  υμα$  ̂ *  (η&ο  ̂ Iη&)  |  οιη  και  σπαρήσεσθε  Α  10  πα*/] 
τα^τα  ̂ ,ηε 

462 



ΙΕΖΕΚΙΗΛ XXXVI  22 

Ισραήλ  ει?  τεΧος'    και  κατοικηθησονται  αϊ  πόΧεις,  και  η  ηρημωμενη  Β 
ιι  οίκοδομηθήσεται.     11  και  πΧηθυνώ  εφ'  υμάς  ανθρώπους   και  κτήνη, 

και  κατοικιώ  υμάς  ώς  το  εν  άρχη  υμών,  και  ευ  ποιήσω  υμάς  ωσπερ  τά 

ΐ2  έμπροσθεν  υμών  κα\  γνώσεσθε  οτι  εγώ  ειρι  Κύριος.     12  κα\  γεννήσω 
εφ   υμάς  ανθρώπους  τον  Χαόν  μου   Ισραήλ,  και  κΧηρονομησουσιν 
υμάς,  και  εσεσθε  αυτοϊς  εις  κατάσχεσιν  και  ου  μή  προστεθητε  ετι 

ΐ3  άτεκνωθηναι  άπ'  αυτών.     Ι3τάδε  Χεγει  κύριος  Κύριος  Άνθ'  ών  είπάν 
σοι  Κατεσθουσα  ανθρώπους  ει,  και  ητεκνωμενη  ύπο  του  έθνους  σου 

14  εγενου·  Ι4διά  τούτο  ανθρώπους  ουκετι  φάγεσαι,  και  το  έθνος  σου 
ΐ5  ουκ  άτεκνώσεις  ετι,  Χεγει  κύριος  Κύριος.    15  και  ουκ  άκουσθησεται  ουκετι 

εφ'  υμάς  ατιμία  εθνών,  και  ονειΒισμούς  Χαών  ου  μη  άνενεγκητε,  Χεγει 
ι6  κύριος  Κύριος.  16  Και  εγενετο  Χόγος   Κυρίου   προς  ρε  Χεγων 
\η  Ι;Υίε  ανθρώπου,  οίκος  Ισραήλ  κατωκησεν  επ\  τ^ί  γης  αυτών,  και 

(μίαναν  αύτην  εν  τη  όδώ  αυτών  και  «V  τοίί  ειδώλου  αυτών  και  ταΐ$· 
άκαθαρσίαις  αυτών,  και  κατά  τήν  άκαθαρσίαν  της  άποκαθημενης 

ι8  εγενηθη  η  όδόί  αυτών  προ  προσώπου  μου.  18 και  έξεχεα  τον  θυμόν 
19  ρου  67τ'  αυτούς,  19 και  διέσπειρα  αυτούς  εις  τά  εθνη,   και  εΧίκμησα 

αυτούς  εις  τάς  χώρας'  κατά  την  όδόν  αυτών  και  κατά  τήν  άμαρτίαν 
2ο  αυτών  έκρινα  αυτούς.     20 και  είσηΧθον  εις  τά  έθνη  οϋ  είσηΧθον  ε  κει, 

και  εβεβηΧωσαν  το  ονομά  μου  το  άγιον  εν  τω  Χεγεσθαι  αυτούς  Ααος 

2ΐ  Κυρίου  ούτοι,  και  εκ  τ^?  γης  αυτού  εξεΧηΧύθασιν.     21  και  εφεισάμην 
αυτών  διά  τό  ονομά  μου  το  άγιον,  6  εβεβηΧωσαν  οίκος  Ισραήλ  εν  τοις 

22  εθνεσιν  ου  εισηΧθοσαν  εκεί.     22 διά  τούτο  είπον  τώ  οίκω  Ισραήλ  Τάδε 

λε'γει  Κύριος  Ούχ  ύμΐν  εγώ  ποιώ,  οικογ  Ισραήλ,  άλλ'  ή  διά  το  ονομά 

10  7τολεΐϊ]  +  υμών  Α  |  τ?  ηρημωμενη  οικοδομηθησεται]  αιρημωμεναι  (δίο)  Α(^ 
οικοδομηθησονται  Α  11  κττ/νη]  +  (δίΛ  α'θ'  Φ )  και  ανξηθησονται  και 
πληθυνθησονται  ^  |  τα  έμπροσθεν]  το  εμπρ.  Α  12  γεννήσω]  δώσω  Α  | 
προστεθητε]  προστεθτ,σεσθαι  Α  13  κυριοϊ]  αδωναι  Α  |  κατεσθιονσα 
(£*νιά  (-θονσα         |  ει]  +  £τυ  (^)  |  ητεκνωμενη]  ε  ιΆ  δΐιρ  Γ  3.5  Β?  14  ατεκνω- σεις  ετι]  ατεκνωσει  σε  ουκετι  Α  |  κύριος]  αδωναι  Α  15  ουκετι  εφ  υμα$] 

εφ  υμας  ουκετι  0*  (ίηηρΓοΙ)  ουκ  (^ι)  |  ονειδισμους  λαών]  ονειδισμο"|  εθνών  Α  |  ου 
μη  άνενεγκητε]  ου  μη  ενεγκηται  ετι  Α  οι»  λημψη  (ληψ.  ̂ :^)  ετι  +  (δπΐ^  ·*  ) 
και  το  ε#νο5  σου  ουκ  ατεκνωθησεται  ετι      |  Κύριος]  ο  θ'ς  Α  17  κατω- 
κησαν  Α  |  και  ι°]  +  εν  ταυ  ακαθαρσίας  αυτών  Α  |  ταυ  ακαθαρσίας]  ρΓ  εν 
Α(^  |  όπα  και  4°  Α<3  |  αττοκαυ^μεν^ϊ]  αφεδρου  Α  18  αυτούς]  +  περι  του 
αίματος  ου  εξεχεαν  εν  τη  γη  (εττι  την  γην  και  εν  τοις  ειδώλου  (ιδ.  Α) 
αυτών  εμιαναν  αυτήν  Α  €ΐ  (δυΙ:>  α'θ'  '*· )  Ο  19  ττ;ν  οδον]  τα*  οδου? 
Α  |  την  αμαρτιαν]  τας  ανομίας  Α  20  εισηλθον  1)ίδ]  εισηλθοσαν  Α  |  μου 

το  αγιον]  το  αγιον  μου  ("^  |  λεγεσ^αι]  λέγειν  0*  νκ1  (-γεσ0αι  ί^)1)  |  αυτού]  αυ- τών Α  |  ε£εληλυ0ασιν]  ε^τ;λ^οσά|  Α  21  μου  το  αγιον]  το  αγιον  μου 
22  Κύριοι]  ρΓ  αδωναι  Α  ρΓ  κϊ  ̂   |  αλλ  η]  αλλα 
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Β  μου  τό  άγιον,  6  έβεβηΧώσατε  έν  τοίς  εθνεσιν  ου   είσήΧθετε  έκει. 

23 και  Αγιάσω  το  Όνομά  μου  το  μέγα  το  βεβηΧωθέν  έν  τοις  εθνεσιν,  23 
δ  έβεβηΧώσατε  εν  μέσω  αυτών,  και  γνώσονται  τα.  εθνη  οτι  εγώ  είμι 

Κύριος  έν  τω  άγιασθηναί  με  έν  ϋμϊν  κατ*  όφθαΧμοΰς  αυτών.    24 και  24 
Χημψομαι  ΰμάς  έκ  τών  εθνών  κα\  αθροίσω  υμάς  έκ  πασών  τών  γαιών, 

και  είσάξω  ΰμάς   εις   την   γην  υμών.     25  και  ρανώ   έφ'  ΰμάς  νδωρ  25 
καθαρόν,  και  καθαρισθησεσθε  από  πασών  τών  ακαθαρσιών  ΰμών  και 

από  πάντων  των  είδώΧων  ΰμών,  κα\  καθαριώ  ΰμάς,  26 και  δώσω  ΰμιν  20 
καρδίαν  καινην,  και  πνεύμα  καινόν  δώσω  εν  ΰμιν,  και  άψεΧώ  την 

καρδίαν  την  Χιθ'ινην  έκ    της   σαρκός  ΰμών  και  δώσω  ΰμιν  καρδίαν 
σαρκ'ινην.    27 και  το  πνεΰμά  μου  δώσω  εν  ΰμιν,  και  ποιήσω  Ίνα  εν  27 
τοίς  δικαιώμασίν  μου  πορεύησθε,  και  τα  κρίματά  μον  φυΧάξησθε  και 

ποιησητε.    28 και  κατοικήσετε   επ\  της  γης  ης  έδωκα  τοις  πατράσιν  28 
ΰμών,  και  εσεσθέ  μοι  εις  λαοί/,  κάγώ  εσομαι  ΰμϊν  εις  θεόν.    29 και  29 
σώσω  ΰμάς  εκ  πασών  τών  ακαθαρσιών  ΰμών,  και  καΧέσω  τον  σϊτον 

3°και  πΧηθυνώ   αυτόν,  και  ου  δώσω  έφ'  ΰμάς  Χιμόν   και  πΧηθυνώ  30 
τον  καρπόν  τον  ξύΧου  και  τά  γενηματα  του  άγροΰ,  οπως  μη  Χάβητε 

όνειδισμόν  Χιμοΰ  εν  τοις  εθνεσιν.     31  και  μνησθησεσθε  τάς  όδοΰς  31 
ΰμών   τάς   πονηράς   και  τά   επιτηδεύματα   ΰμών   τά  μη  αγαθά,  και 

προσογθιειτε  κατά  πρόσωπον  αυτών  εν  ταϊς  άνομ'ιαις  ΰμών  και  έπ\ 
τοΙς  βδεΧΰγμασιν   αυτών.     32οΰ  δι    ΰμάς  εγώ   ποιώ,   Χέγει    κύριος  32 
Κύριος,  γνωστόν  έστιν   ΰμ"ιν.     αίσχύνθητε   και  έντράπητε  έκ  τών 
οδών  ΰμών,  οίκος  ΊσραήΧ.    33τάδε  Χέγει  άδωναι  Κύριος  'Έν  ημέρα  33 
■η  καθαριώ  ΰμάς  εκ  πασών  ανομιών  ΰμών,  και  κατοικιώ  τάς  πόΧεις, 
και  οικοδομηθησονται  έρημοι·  34  και  η  γη  ηφανισμένη  έργασθησεται,  34 
άνθ'  ών  οτι  ηφανισμένη  έγενηθη  κατ  οφθαλμούς  παντός  παροδεύοντος. 
35 και  εροΰσιν  Ή  γη  εκείνη  ηφανισμένη  έγενηθη  ώς  κήπος  τρυφης,  35 
και  αι  πόΧεις  αι  έρημοι  και  ηφανισμέναι  και  κατεσκαμμέναι  όχυραιέ κά- 

θισαν 3<5καί  γνώσονται  τά  εθνη,  όσα  άν  καταΧειφθώσιν  κύκΧω  ΰμών,  36 
οτι  εγώ  Κύριος  ωκοδόμησα  τάς  καθηρημένας  και  κατεφύτευσα  τάς  ηφα- 

Αζ)       22  μον  το  αγιον]  το  αγιον  μον      |  εισηΧθαται  Α  23  μέγα]  αγιον  Α  | 
Κύριος]  +  λέγει  αδωί'αι  κ$  Α  6£  (δνιΙ>  '^·)  Ρ  πιπι  ρΓΟ  κί  ί^)11^  24  Χηψομαι 
Β1^3  |  γαιών]  άγιων  0*  (γαιών  ζ)3)  27  δικαιωμασι  Β15  |  φνλαξεσθαι  Α| ποιησητε]  ποιησεται  Α  +  (δπΙ)  Φ)  αντα  28  καγω]  και  εγω  Α^ 
30  Χοιμον  Β*νίά  (Χιμον  Βι3Α^)  |  οπω$]  +  αν  Β^Ο.  \  Χαβητε]  +  ετι  Α^  |  Χιμον] 
Χαον  Α  |  εθνεσι  Β13  31  κατα  πρόσωπον]  και  το  πρ.  Β3*3  |  ε7τι]  εν  Α(^)  |  αυτών 
2°]  νμώ\  Α  32  κύριος]  αδωναι  Βα1)Π1£  |  Κνριος]  ο  θϊ  Α  |  εστίν]  εσται 
Α<5  |  Ισραήλ]  +  Χεγει  κ?  Α  33  αδωναι  Κνρίος]  κ~ς  ο  θ$  Α  ~κ$  κΊ      |  ήμερα] τη  ημ.  εκείνη  Α  \  ανομιών]  ρΓ  των  Α  \  έρημοι]  ρΓ  αι  Α(^)  34  ηφανισμένη 
ι°]  ρΓ  η  Β3ΐ5Α(2  |  παροδευοντος]  διοδενοντο*  Α  35  ηφανισμένη]  ρΓ  η  Α(£ 
36  εγω  ι°]  +  ειμι  Α 
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37  νισμενας'    εγώ   Κνρως  ελάλησα  και   ποιήσω.  37  Τάδε    λέγει  Β 
άδωναϊ  Κύριος  "Έτι  τοΰτο  ζητηθήσομαι  τω  οίκω  Ισραήλ  τον  ποιήσαι 

38  αυτούς·  πληθύνω  αυτούς  ως  πρόβατα  ανθρώπους,  38ως  πρόβατα 
άγια,  ως  πρόβατα  Ιερουσαλήμ  εν  ταΐς  εορταίς  αύτης'  ούτως  έσονται 
αι  πόλεις  αϊ  έρημοι  πλήρεις  προβάτων  ανθρώπων,  και  γνώσονται  ότι 
εγώ  Κύριος. 

Κ.νΐΙ    ι        *Καί  εγενετο  ε'π'  εμε  χε\ρ  Κυρίου,  και  εξήγαγεν  με  εν  πνεύματι 
Κύριος   και  εθηκεν  με  εν  μέσω  του   πεδίου,  και  τούτο  ην  μεστόν 

2  όστεων  ανθρωπίνων  2 και  περιηγαγεν  με  επ'  αυτά  κυκλόθεν  κύκλω, 
και  ιδού   πολλά  σφόδρα  ε'πί  προσώπου  του  πεδίου,  ξηρά  σφόδρα. 

3  3 και  είπεν  προς  με  Υιέ  ανθρώπου,  εΐ  ζήσεται  τά  οστά  ταύτα;  και 
4  είπα  Κύριε,  σύ  επίστη  ταύτα.  4 και  είπεν  προς  με  Ώροφητευσον  επι 
τά  οστά  ταύτα   και  ερείς  αύτοίς  Τά  οστά  τά  $ηρά,  ακούσατε  λόγον 

5  Κυρίου  5  Τάδε  λέγει  Κύριος  το7ς  όστεοις  τούτοις  Ιδού  εγώ  φερω  εις 

6  υμάς  πνεύμα  ζωής,  6 και  δώσω  ε'φ'  υμάς  νεύρα,  και  άνάξω  εφ  υμάς 
σάρκας,  και  εκτενώ  εφ'  υμάς  δέρμα,  καϊ  δώσω  πνεύμα  μου  εις  υμάς 

η  και  ζήσεσθε·  και  γνώσεσθε  οτι  εγώ  είμι  Κύριος.    7  και  επροφητευσα 
καθώς  ενετείλατό  μοι.     και  εγενετο  εν  τω  εμέ  προφητεύσαι,  και  ιδού 
σεισμός,  και  π ροσήγαγε  τά  οστά  εκάτερον  προς  την  άρμονίαν  αύτού. 

3  8 και  'ίδον,  και  ιδού  ε'π'  αυτά  νεύρα  και  σάρκες  εφύοντο,  και  άνεβαινεν 
9  ε'π'  αυτά  δέρματα  επάνω,  και  πνεύμα  ουκ  ήν  εν  αύτοΐς.    9 καϊ  είπεν 
προς  με  Ώροφητευσον  ε'πί  το  πνεύμα,  προφήτευσον,  υιε  άνθρωπου, 
και  είπον  τω  πνεύματι  Τάδε  λέγει  Κύριος  Έκ  των  τεσσάρων  πνευ- 

μάτων ελθε  και  εμφύσησον  εις  τούς  νεκρούς  τούτους,  και  ζησάτωσαν. 

ίο  10και  επροφητευσα   καθότι  ενετείλατό  μοι·  και  είσήλθεν  εις  αυτούς 

36  βγω  -2°]  ρΓ  οτι  Α  |  Κύριος  2°]  ρΓ  κς  Α  |  ποιήσω]  εποιησα  ()        37  αδω-  Α<2 
ναι  Κυριο$]  κς  κς  ο  θς  Α  κ$  κς      |  ζητηθησομαι]  ζήτημα  θησομαι  Α  |  αυτούς 
ΐ°]  αυτού  Α<3         38  ε"γω]  +  ειμι  Α         XXXVII  1  ρΓ  Ιΐί  νεκρών  αναβιωσις 
0_  |  πνεύματι]  Σκίηοΐ  τω  αγιω  0_™%  |  Κύριος]  κυ       |  πεδίου]  πεδινού  <^)*νκΐ 
(-διου        |  οστών  ̂   |  ανθρωπίνων]  ρ  γ  _  (^?  2  ξηρα]  ρ  γ  και  ιδου  Α(^) 
3  Κύριε]  ρΓ  κε  Α(^  |  επιστη]  επιστασαι       |  ταντα  2°]  αυτά    Α  ρι-  _  (^)? 
4  με]  +  (δΐιβ  _)  υιε  α^οϋ  5  Κύριος]  ρΓ  Κ5  Α(^  |  οστοις  ̂   6  πνεύμα 
μου  εις  νμας]  πνα  μου  εφ  νμ.  Α  εις  υμ.  πνα  μου  (^)  |  οτι]  διότι  Α  7  μοι] 
+  κς  Α  |  εγενετο]  +  φωνή  Α  6ί  (δαβ  "*)  (^)  |  προ0τ;τευσαι]  προφητενειν  Α  | 
προσηγαγεν  Α(<)*  \  οστα]  +  οστεδ\  <^)πιε  8  ειδον  Β*  |  ε0υο*'το]  ανεφυ- 
οντο  Α  !  δέρματα]  δέρμα  Α(^)  9  επι  το  πνεύμα.,  .άνθρωπου]  νιε  ανοϊ' 
προφήτευσον  επι  το  πνεύμα  Α  |  Κυριο$]  ρΓ  κ$  Α  Γ,)  |  εκ  τωι>  τεσσάρων  πνευμά- 

των (πν.  δυρ  Γαδ  Β^)  ελ0ε]  ελ<?ε  εκ  τωι/  τεσσ.  άνεμων  του  ουνδϋ  ελθε  το  πνεύμα 
Α  εκ  των  τεσσ.  πνευμάτων  ελθε  (οι  γ'  *  )  το  πνεύμα  10  καθότι] κα0ω$  Α 
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Β  τό  πνεύμα  και  έζησαν,  και  έστησαν  εττι  των  ποδών  αυτών,  συναγωγή 

πολλή  σφόδρα.     11  και  έλάλησεν  Κύριος  προς  με  λέγων  Υίε  άνθρώ-  ιι 
που,  τα  οστά  ταύτα   πάς  οίκος  Ισραήλ  εστίν,   κα\  αυτοί  λέγουσιν 
Ξηρά  γέγονεν  τα  οστά  ημών,  άπόλωλεν  ή  έλπις  ημών,  διαπεφωνή- 
καμεν.     12 δια  τούτο  προφήτευσον  και  εϊπόν  Τάδε  λέγει  Κύριος  Ιδού  ΐ2 
εγώ  ανοίγω  υμών  τα  μνήματα,  κα\  άνάξω  υμάς  εκ  των  μνημάτων  υμών, 

και  είσάξω   υμάς  εις  την  γήν  του  Ισραήλ,  13 και  γνώσεσθε  οτι  εγώ  13 
εϊμι   Κύριος,  εν  τω  άνοϊζαί  με  τους  τάφους  υμών  του  άναγαγειν  με 
εκ  τών  τάφων  τον  λαόν  μου.     14  και  δώσω  τό  πνεύμα  μου  είς  υμάς  14 
και  ζήσεσθε,  καϊ  θησομαι  υμάς  έπι  την  γήν  υμών,  και  γνώσεσθε  οτι 
εγώ  Κύριος'  λελάληκα  και  ποιήσω,  λέγει  Κύριος. 

15  Και  έγένετο  λόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  ι6Υιέ  άνθρωπου,  λάβε  *| 
σεαυτω   ράβδον   και  γράψον  έπ'  αυτήν  τον  Ίούδαι/  και  τους  υιούς 
Ισραήλ  τους  προσκειμένους  επ'  αυτόν   και  ράβδον  δευτέραν  λήμψβ 
σεαυτώ  και  γράψεις  αυτήν  Τώ  Ιωσήφ,  ράβδον  Έφράιμ  και  πάντας 

τους  υιούς  Ισραήλ  τούς  προστεθέντας  προς  αυτόν.     17  και  συνάψεις  τη 
αύτάς  προς  άλλήλας  σαυτω  εϊς  ράβδον  μίαν  τού   δήσαι  αύτάς,  και 

έσονται  εν  τι]  χ^ιρί  σου.     18 και  εσται  όταν  λεγωσιν  προς  σέ  οι  υιοί  ι8 
τού  λαού  σου  Ουκ  αναγγέλλεις  ημϊν  τι  εστίν  ταύτά  σοι;   19 και  έρεΐς  19 
προς  αυτούς  Τάδε  λέγει  Κύριος  Ιδού    εγώ  λήμψομαι    τήν  φυλήν 

Ιωσήφ  τήν  δια  χειρός  'Έφράιμ   και  τάς  φυλάς  Ισραήλ  τάς  προσ- 
κειμένας   προς  αυτόν,  και  δώσω  αυτούς  επ\  τήν  φυλήν  Ιούδα,  και 

έσονται  εις  ράβδον  μίαν  ττ}  χβιρί  Ιούδα.     20  και  έσονται  αι  ράβδοι  2ο 
εφ*  ας  συ  εγραψας  67τ'  αυταΐς  εν  τή  χβιρι  σου  ενώπιον  αυτών,  21  και  2ΐ 
ερεις  αύτοις  Τάδβ  λέγει  κύριος  Κύριος  Ιδού  εγώ  λαμβάνω  πάντα  οίκον 
Ισραήλ  εκ  μέσου  τών  εθνών  οΰ  είσήλθοσαν  έκεϊ,  και  συνάζω  αυτούς 
από   πάντων  τών  περικυκλω  αυτών  και  είσάξω  αυτούς  εις  τήν  γήν 

Α<3       10  το  πνεύμα]  πν.  ζωής  Α  |  πολλή]  μεγάλη  Α  |  σφοδρά]  +  (δΐΐΐ)  οι  γ'  ·■*  ) σφοδρά  11  οίκος]  ρΓ  ο  12  ειπον]  +  προς  αυτούς  Α  61 
(δίΛ  οι  γ'  ·*·)  Ρ  |  Κύριος]  ρτ  αδωναι  Α  ρΓ  κ?  ̂   |  νμων  (υμω  Β*  νμων  Β3ΐ)) 
τα  μνήματα]  τα  μν.  υμων      |  υμων  2°]  +  (δαβ  οι  γ'  '%')  λαος  μου  13  με 
2°]  +  υμας  Α  61  (δίΛ  ·*· )      |  τάφων]  +  υμων  Α^  14  το  πνεύμα]  οηι  το 
Β3ΐ)Α(5  |  λελαλ^κα]  ελαλησα  (ροδί  βλ.  αϋδΐίηχ)  |  Κύριος  2°]  ρΓ  κ?  Α(^ 
16  νιε]  ρΓ  (δίΛ  ·*  )  και  συ  ̂   |  Ισραήλ  ι°]  αυτής  Α  |  εττ  2°]  προς  Α(2™£  ] 
λήψη  Β^Ο^3-  |  7Γροστ€06ϊ'τα$]  προσκείμενους  Α  17  συνάψεις]  συνάξεις 

|  προσαλληλα  0*  (-λαϊ  ̂ 3)  |  σαυτω]  σεαυτω  Α  \  του  δησαι  αυτας]  ρΓ  _  (^)? 
18  σοι;]  +  λέγοντες  Α  (δίΛ  '*· )  |  αναγγέλλεις]  απαγγελεις  Α^  19  Κι/- 
ριος]  ρΓ  αδωναι  Α  ρΓ  κΊ  ̂   |  ληψομαι  Β5(^)Ε  |  την  δια]  οητ.  την  Α  \  Ισραήλ]  ρν 
του  Α  |  προκειμενας  0*  ΐοτί  |  Ιούδα  ι°]  ρΓ  του  Α  \  μιαν]  +  (ινώ  )  και  έσονται 
μια  (2  |  τη  χειρι]  ρΓ  εν  Α(^  20  αι  ράβδοι  (δ  δΐιρ  πίδ  Β3ΐ>)]  οηι  αι  (^* 
(δαρεΓδΟΓ  ί^3)  Ι  ας]  αις  Α<^         21  κύριος  Κύριος]  αδωναι  κς  ο  θς  Α 
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22  του  Ισραήλ,  22  καϊ  δώσω  αυτούς  εις  έθνος  εν  τη  γη  μου  και  εν  τοις  Β 
ορεσιν  ΊσραηΧ'  καϊ  άρχων  ε'ις  εσται  αυτών,  καϊ  ουκ  έσονται  ετι  είϊ 

23  δύο  εθνη7  ούδε  μη  διαιρεθώσιν  ούκετι  είς  δύο  βασιλείας,  23 «/α  /λτ) 
μιαίνωνται  ετι  εν  τοίί  ειδώλου  αυτών,  και  ρύσομαι  αυτούς  από 
πασών  τών  ανομιών  αυτών  ών  ημάρτοσαν  εν  αυταϊς,  και  καθαριώ 
αυτούς,  και  έσονται  μοι  είϊ  λαοί/,  και  εγώ  Κύριος  εσομαι  αύτοις  εις 

24  θεόν  24  και  ό  δοΰλόί  μου  Δαυείδ  άρχων  εν  μέσω  αυτών  εσται 
ποιμην  εις  πάι/των  δτι  ε'ν  τοίί  προστάγμασίν  μου  πορεύσονται,  και 

25  τα  κρ'ιματά  μου  φυλάγονται  και  ποιησουσιν  αυτά.  25 καϊ  κατοι- 
κησουσιν  επϊ  της  γης  αυτών  ην  εγώ  δεδωκα  τω  δουλω  μου  Ιακώβ, 

ου  κατωκησαν  εκει  οι  πατέρες  αυτών,  καϊ   κατοικησουσιν  έπ'  αύτης 
26  αυτοί,  και  Δαυειδ  ό  δουλόί  μου  άρχων  εϊς  τόι/  αιώνα.  26 και  δια- 

θησομαι  αύτοΐς   διαθηκην  ειρήνης,  διαθήκη  αιωνία  εσται  μετ  αυτών 

27  και  θησω  τα.  αγιά  μου  εν  μεσω  αυτών  εις  τον  αιώνα,  27  και  εσται  η 
κατασκηνωσίς  μου  εν  αύτοϊς,  και  εσομαι  αύτοις  θεός,  και  αυτοί  μου 

28  έσονται  λαός.  28 καϊ  γνώσονται  τα.  εθνη  οτι  εγώ  ειμι  Κύριος  6 
άγιάζων  αυτούς,  εν  τώ  είναι  τα.  αγιά  μου  εν  μεσω  αυτών  εις  τον 
αιώνα. 

[ΧνΐΙΙ   ̂        τΚαϊ  εγενετο  Χόγος  Κυρίου  προς  με  λέγων  2Υίε  ανθρώπου,  στη- 
ρισον  το  πρόσωπον  σου  επϊ  Υώγ  και  την  γην  του  Μαγωγ,  άρχοντα 

3  'Ρώϊ,  Με'σοχ,  και   ΘοβεΧ,  και   προφητευσον   έπ'  αυτόν   3  και  εϊπόν 
αύτώ  Τάδε  λέγει  κύριος  Κύριος  Ιδού  εγώ  επϊ  άρχοντα  'Ρώς,  Μεσοχ, 

4  και  ΘοβεΧ,  4και  συνάζω  σε  και  πάσαν  την  δύναμίν  σου,  Ίππους  και 
ιππείς  ενδεδυμενους  θώρακας  πάντας  συναγωγή  ποΧΧη,  πεΧται  και 

22  Ισραήλ]  ρΓ  του  Α  |  αυτών]  ρ  γ  πάντων  Α  61  (δΐιΐ)  Φ)  ρ  +  (δΐιβ  ·*)  ευ  Α(^ 
βασιλέα      |  ετι]  ουκετι  Α  |  βασίλεια*]  βασιλείς  23  αυτών  ι°]  +  εν  ου 
■ημάρτοσαν  εν  αυτοις  και  εν  τοις  ττροσοχθεισμασιν  αυτών  και  εν  πασαις  ταις  βασι- 
λειαις  (δίο)  αυτών  Α  -\-  (δΐιΐ)  θ'  και  εν  τοις  προσοχθισμασιν  αυτών  και  εν  πασαις 
ταις  ασεβειαις  αυτών  |  ημάρτοσαν]  ν  δΐιρ  Γαδ  Β?  |  οηι  Κύριος  ̂   24  εσται 
ποιμην  εις]  και  ποιμην  εις  εσται  Α(,)  |  πάντων]  +  (δίΛ  ·*·)  αυτών  (,)  |  μου  2°]  μοι 
Β*  (μου  Β'ι?ι>)  |  πορευσωνται  Α  |  φυλαξωνται  Α        25  εγω  δεδωκα]  έδωκα  εγω 

|  αυτοί]  +  και  οι  υιοι  αυτών  και  οι  υιοι  των  υιων  αυτών  εως  αιώνος  Α  βΐ 
(δυβ  α'θ'  ·*)  (,)  |  και  3°]  +  ιδοι;  Α  |  άρχων]  +  αυτών  εσται  Α  Γ,)*  (εσται  δΐιΐ)  _ 
<3?)  26  διαθήκη]  ρΓ  και  Α  |  αυτών  ι°]  +  (δΐιΙ>  α'θ'  ■*■)  και  δωσω  αυτούς και  πληθύνω  αυτούς  27  θεος]  εις  θν  Α  |  μου  έσονται]  έσονται  μοι  Α 
εσ.  μου  (<)         28  οιη  τα  εθνη  Α  \  αιώνα]  +  λέγει  κς  Α  XXXVIII  1  ρΓ 
ΙιΙ  7τερι  Υωγ  και  Μαγωγ  ̂ π™ε5υρ  2  Τωγ]  ίκΐηοΐ  δώματα  ̂ η1?  |  λίαγωγ] 
τηγμος  (δϊο  υΐ  νίά)  η  απο  δωμάτων  (}ηχΚ  |  Ρωί]  ίκΐηυΐ  κεφαλής  \  Μεσοχ] 
Μοσοχ  Α  ίΐίΐηοΐ  εκστασις  (^ηι^  |  θοβελ]  αίΐηοί  σύμπασα  (^)η1^  3  κύριος  ι°] 
αδωναι  Α  |  €7τι]  +  σε  ΒΆΐ>  +  σε  Τωγ  ΑΟ  |  άρχοντα]  ρΓ  και  Α  |  Μεσοχ]  Μοσοκ  Α 
4  και  ι°]  ρΓ  (δίΛ  θ'  )  και  περιστρέφω  σε  και  δωσω  χαλινον  εις  τας  σιαγόνας σου  (^) 
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χχχνιπ  5 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  περικεφαΧαϊαι   και    μάχαιραΐ'    5Ι1ερσαι    και    Αίθίοπες    και    Αίβυες,  ζ 
πάντες  περικεφαΧαίαις  καϊ  πεΧταις,  6Τόμερ  κα\  πάντες  οι  περ\  αυτόν,  6 
οίκος  τον  θεργαμά  απ*  εσχάτου  βορρά  καϊ  πάντες  οι  περ\  αυτόν,  κα\ 
εθνη   ποΧλά  μετά  σου.     7  ετοιμάσθητι,   ετοίμασον   σεαυτόν   σύ   καϊ  η 
πάσα  ή  συναγωγή  σου,  οι  συνηγμενοι  μετα  σου,  κα\  εστ]  μοι  εϊς 

προφυΧακήν.    8άφ'  ήμερων  πλειόνων  ετοιμασθήσεται,  και  επ"  εσχά-  8 
του  ετών   ελευσεται   και  ήξει  εις  την  γήν  την  άπεστραμμενην  από 
μαχαίρας,  συνηγμένων  από  εθνών  πολλών,  επϊ  γήν  ΊσραήΧ  η  εγε- 

νηθη  έρημος  δι'  οΧου-  και  ούτος  εξ  εθνών  εξεΧήΧυθεν,  και  κατοική- 
σουσιν  επ    ειρήνης  άπαντες.    9καί  άναβήστ}  ως  νετός,  και  ηζει  ως  9 
νεφεΧη  κατακαΧύψαι  γήν,  και  εσει  συ  και  πάντες  οι  περ\  σε  και  εθνη 

7Γθλλά  μετά  σου.     Ι0τάδβ  Χεγει  κύριος  Κύριος  Και  εσται  εν  τη  ήμερα  ίο 
εκείνη  άναβήσεται  ρήματα  επ\  την  καρδίαν  σον,  και  Χογιή  λογισμούς 

πονηρούς  11  και  ερεϊς  Άναβήσομαι  επ\  γήν  άπερριμμενην,  ηξω  επ\  ιι 
ησυχάζοντας  εν  ησυχία  και  οικούντας  επ'  ειρήνης,  πάντας  κατοικοΰν- 
τας  γήν  εν  ή  ούχ  υπάρχει  τείχος  ουδε  μοχΧοί,  και  θύραι  ούκ  εισιν 

αυτοΐς·   12  προνομευσαι   προνομήν   και  σκυΧευσαι  σκΰΧα  αύτών,  του  ΐ2 
επιστρέψαι  χεϊρά  μου  εις  την  ηρημωμένην  ή  κατοικίσθη,  και  επ'  έθνος 
συνηγμενον  από  εθνών  ποΧΧών,  πεποιηκότας  κτήσεις,  κατοικοΰντας 

επ\  τον  όμφαΧόν  τής  γής.     Ι3Σα/3ά  και  Δαιδάν  και  έμποροι  Καρχη-  13 
δόνιοι   και  πάσαι  αι   κώμαι  αύτών   εροϋσίν  σοι  Έίς   προνομήν  τον 
προνομευσαι  σύ  ερχη  καϊ  σκυΧευσαι  σκΰΧα;  συνήγαγες  συναγωγήν  σον 
Χαβεϊν  άργνριον  καϊ  χρνσίον,  άπενεγκασθαι   κτήσιν  τον  σκνΧενσαι 

σκνΧα ;  Ι4Διά  τοντο  προφητενσον,  νιε  άνθρώπον,  και  είπόν  τω  14 

Α<3       4  μαχαιραι]  +  (δΐιΐ)  θ'  ·*■ )  πάντες  αυτοί  (^)  5  ΙΙερσαι]  αάηοϋ  πειρα- 
γμένοι (^"^  |  Αιθίοπες]  α,άηοί:  ταπείνωσα  \  Αιβυες]  +  και  Ανδοι  Α  +  (δυΙ) 

·*·)  μετ  αντων  αάηοΐ  στόμα  αποκλίνοντος  <^)ιηκ  |  περικεφαλαίας]  ρΓ  εν  Α 
6  Τομερ]  αάηοϋ  πικρασθησεται  ^Iηδ  |  θεργαμα]  αάηοί  παροικία  τα  ̂ Π1§ 
7  ετοιμασον]  ρΓ  και  Α  |  σεαντον]  σαυτον  ̂   8  πλειόνων]  +  ετων  Α  | 
έσχατων  Α  |  επι  γην  Ισραήλ]  εις  την  γην  του  \ηλ  Α  |  ούτος  εξ  εθνών  εξελη- 
λνθεν]  αυτός  εξελ.  εκ  των  εθν.  Α  9  ηζεις  Αζ)  \  νεφέλη]  καταιγις  0™%  | 
εσει  (-ση  Β3ΐ>)]  πεση  Α(^  10  Κνριος]  + ο  θς  Α  11  απεριμμενην 
Α^  |  επι  2°]  εφ  ̂   |  οικονντας]  κατοικοϋ\τας  Α  |  γην  εν  η]  πόλεις  εν  αις 
Α  |  αυτοις]  ανταις  Α  12  οπί  αντων  Α  \  χείρα]  ρ  Γ  την  Α  \  την  ηρημ.] 
γην  ηρημ.  |  επ]  επι  Α^  |  κτήσεις]  +  (δΐιΐ)  σ'  ·*)  και  υπαρξϊ\  |  κατοι- 
κουντας]  ρΓ  και  13  Σαβα]  Σαβαν  αάηοΐ  κύκλος  (^"^  |  Ααιδαν] 
Ααδαν  αάηοί  μονοτης  (δΐο  ηϋ  νϊά)  (^"^  |  έμποροι]  ρτ  οι  Α  \  Καρχηδόνιοι 
(Κ  δΐιρ  Γ&δ  Β35)]  Χαλκηδόνος  Α  θαρσεις  ̂ π1&ν^ά  Ε^ηοΐ  κατασκοπη  χαράς 
^Iη&  |  κωμαι  αυτών]  χωραι  αυτής  Α  |  του  προνομευσαι  εις  προνομήν  Α  \  ανη- 
νεγκασθαι  (^*  (απεν.  ̂ ;ι)  |  κτησιν]  κτήσεις  Α  \  σκύλα  2°]  +  (δαΐ3  θ'  *  )  μεγάλα ^            14  ειπον]  είπε 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ XXXIX  2 

Γώγ  Τάδε  λέγει  Κύριος  Ουκ  εν       ημέρα  εκείνη,  εν  τώ  κατοικισθήναί  Β 

ΐ5  τον   λαόν  μον  Ισραήλ  €π'  ειρήνης,  έγερθήση ;   Ι5καί  ήξεις  εκ  του 
τόπον  σον  απ'  εσχάτου  βορρά,  και  εθνη  πολλά  μετά  σον,  άναβάται 

ι6  Ίππων  πάντες,  συναγωγή  μεγάλη  και  δύναμις  πολλή,  ι6και  άναβήση 
επϊ  τον  λαόν  μον  Ίσρα?)λ  ως  νεφέλη    καλύψαι  γήν  έπ'  εσχάτων 
των  ήμερων  εσται,  και  άνάξω  σε  έπ\  την  γήν  μον,  ΐνα  γνώσιν  πάντα 

17  τα  εθνη  εμέ,  εν  τω  άγιασθήναί  με  εν  σοι  ενώπιον  αυτών.     17 τάδε 
Χέγει  κνριος  Κύριος  τω  Τώγ  Συ  εί  περϊ  ου  ελάλησα  προ  ημερών  τών 
έμπροσθεν  δια  χειρός  τών  δούλων  μον  προφητών  τον  Ισραήλ,  εν 

ιδ  ταις  ήμέραις  έκείναις  και  ετεσιν,  τον  άγαγεϊν  σε  βπ'  αυτούς.  ι8και 
εσται   εν  τι)   ήμερα  έκείντ],  εν  ήμερα   τ)   αν  έλθη  Τώγ  επϊ  την  γήν 

19  Ισραήλ,  Χέγει  κύριος  Κύριος,  άναβήσεται  ό  θυμός  μου  19  και  ό  ̂ λόϊ 
μου.     εν  πυρ\  της  οργής  μου  εΧάΧησα  Ει  μην  εν  τή  ήμέρα  εκείνη  εσται 

2ο  σεισμός  μέγας  έπ\  γης  Ισραήλ,  20 και  σεισθήσονται  από  προσώπου 
Κυρίου  οι  ιχθύες  της  θαλάσσης  και  τα  πετεινά  του  ουρανού  και  τα 

ία  τού  πεδίου  και  πάντα  τα  ερπετά  τα  έρποντα  έπ\  της  γης  και 
πάντες  οι  άνθρωποι  οι  επ\  προσώπου  της  γης,  και  ραγήσεται  τά  ορη 
και  πεσούνται  αι  φάραγγες,  και  πάν  τείχος  επ\  την  γήν  πεσεϊται. 

2ΐ  21  και   καΧέσω  επ'  αυτό  και  πάν  φόβον,  Χέγει  Κύριος·  μάχαιρα  άν- 
22  θρώπου  επ\  τον  άδελφόν  αυτού  εσται.  22 και  κρινώ  αυτόν  θανάτω 

και  αϊματι  και  ύετω  κατακΧύζοντι  και  Χίθοις  χαΧάζης,  και  πύρ  και 

θείον  βρέξω  ί'ττ'  αυτόν  και  έπ\  πάντας  τους  μετ'  αυτού  και  βπ'  εθνη 
23  πολλά  μετ  αυτού.  23 και  μεγαΧυνθήσομαι  και  άγιασθήσομαι  και 

ένδοξασθήσομαι  και  γνωσθήσομαι  εναντίον  εθνών  ποΧΧών,  και  γνώ- 
Χ.ΧΧΙΧ    ι  σονται   οτι   εγώ   ειμί  Κύριος.  ΙΚαι   σύ,  υιε   άνθρωπου,  προ- 

φήτευσον  έπ\  Γώγ  και  είπόν  Ύάδε  Χέγει  Κύριος  Ιδού  εγώ  έπ\  σέ 

2  Τώγ,  άρχοντα  'Ρών,  Μέσοχ,  και  θοβέλ-  2 και  συνάξω  σε  και  καθο- 
δηγήσω σε  και  άναβιβώ  σε  έπ'  εσχάτου  τού  βορρά,  και  άνάξω  σε  επ\ 

14  Κύριος]  κ~ς  κς  ο  Ος  Α  7Γς  κς      |  ουκ]  ουχι  Α  |  κατωκισθηναι  (^*  (κατοικ.  Α0_ (^))  |  εγερθηση]  εξεγερ  ηση  Α        16  αυτών] +  Τωγ  (ΓογΙ  5υΙ)  χ  )  17  κύ- 
ριος Κύριος]  αδωναι  κ ς  ο  Ος  Α  |  τω  Τωγ]  ρ  γ  _  (^?  |  προ]  αφ  Α  |  προφητών] 

ρΓ  των  ΑΓ^  |  Ισραήλ]  +  (δΐιΐ)  θ'σ'  *)  των  προφητενσαντώ\  \  ετεσι  Β13  |  αγα- γειν]  αναγαγειν  Α  18  Ισραήλ]  ρΓ  του  Α(^  |  Κνριος\  +  ο  θς  Α  |  μου] 
+  (δϋΐ)  θ'  ·*  )  εν  οργη  μου  (±  19  οιτι  ει  μην  ̂   |  γης]  Ρ*-  της  Α(£  \  Ισραήλ] 
ρΓ  του  Α  20  σασΟησονται]  ον  δΐιρ        Β**>  |  Κυρίου]  γ>ν  του  Α  |  ραγη- 
σονται  Α  21  αυτό]  αυτόν  Γ)  |  οηι  και  2°  Α^  |  παν]  πάντα      |  φοβον] 
+  μάχαιρας  Α^  |  Κύριος]  ρΓ  κς  Α^  22  επ  2°]  επι  Α  23  και 
ενδοξασθησομαι]  ρΓ  _  (^)?  XXXIX  1  Κύριος]  ρΓ  κί  Α(^  |  Μβσοχ]  Μοσοχ 
Α^  |  θοβελ]  θοβερ  Λ       2  αναβιβάσω  Α(^)  |  €7τ]  απ  Α(^)  |  αναξω]  συνάζω  Α 
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χχχιχ  3 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

§Γ   Β  τα  ορη  τον  ΊσραηΧ.     ̂ 3και  άποΧώ  το  τόζον  σον  άπο  της  χειρός  σον  3 
της  αριστεράς  καϊ  τα.  τοζενματά  σον  άπο  της  χειρός  σον  της  δεξιάς, 
(Όκαι  καταβαΧώ  σε  4επ\  τα  ορη  τα  ΊσραήΧ,  και  πεση  σν  και  πάντες  οι  4 
περι   σε,  και  τα  εθνη  τα  μετά  σον  δοθησονται  εις  πΧηθη  ορνεων' 
παντ\  πετεινω  κα\  πάσι  τοις  θηρίοις  τον  πεδίον  δεδωκά  σε  κατα- 
βρωθηναι.     5  β  πι   πρόσωπον  τον   πεδίον   πεση,   οτι  εγω  εΧάΧησα,  5 
Χεγει  Κνριος.    6 και  άποστεΧώ  πνρ  επ\  Τωγ,  και  κατοικηθησονται  αί  6 
νήσοι   67γ'  ειρήνης·   και  γνώσονται  οτι  εγω   ειμι  Κνριος.    7 και  το  η 
ονομά  μον  το  άγιον  γνωσθησεται  εν  μέσω  Χαον  μον  ΊσραηΧ,  και  ον 
βεβηΧωθησεται  το  ονομά  μον  το  άγιον  ονκετι·  και  γνώσονται  τά  εθνη 
οτι  εγω  ειμι  Κνριος,  άγιος  εν  ΊσραήΧ.     8 ιδού  τ^κβι,  και  γνώση   οτι  8 
εσται,  Χεγει  κνριος  Κνριος·  αΰτη  εστίν  η  ήμερα  εν  τ}  εΧάΧησα.    9 και  $ 
εξεΧενσονται  οι   κατοικοΰντες  τάς  πόΧεις  ΊσραηΧ  και  κανσονσιν  εν 
τοις  οπΧοις,  πεΧταις  και  κοντοϊς  και  τόζοις  και  τοξενμασι  και  ράβδοις 

χειρών  και  Χόγχαις,  και  κανσονσιν  εν  αντοϊς^  πνρ  επτά  ετη·  10και  ίο 
ον  μη  Χάβωσιν  ξνΧα  εκ  τον  πεδίον  ονδε  μη  κόψονσιν  εκ  των  δρνμών, 

άΧΧ'  η  τά  οπΧα   κατακανσονσιν   πνρί·    και    προνομενσονσιν  τονς 
π  ρονομενσαντας  αντονς,    και  σκνΧενσονσιν  τονς  σκνΧενσαντας  αν- 

τονς, Χεγει  Κνριος.  "Και  εσται  εν  τγι  ήμερα  εκείνη  δώσω  τω  ιι 
Τωγ  τόπον  όνομαστόν,  μνημεϊον  εν  ΊσραηΧ,   το   ποΧνάνδριον  των 
επεΧθόντων   προς  τη   θαλασσή,   και    περιοικοδομησονσιν  το  περι- 
στόμιον  της  φάραγγος·  12 και  κατορνξονσιν  εκεί  τον  Τωγ  και  πάν  το  χτ. 
πΧηθος  αντον,  και  κΧηθησεται  Τό  τε,  το  ποΧνάνδριον  τον  Τωγ.    13 και  13 
κατορνξονσιν  αντονς  οίκος  ΊσραηΧ  ΐνα  καθαρισθη  η  γη  εν  επταμηνω, 
καϊ   κατορνξονσιν   αντονς   πάς  ό  Χαος  της   γης,    και    εσται  αντοΐς 

όνομαστόν  η  ν^Ρα  (δοξάσθην,   Χεγει   Κνριος.      14  και    άνδρας  δια  14 
παντός   διαστεΧονσιν   επιπορενομενονς  την   γην  θά^ται   τονς  κατα- 
ΧεΧιμμενονς   επ\   πρόσωπον    της    γης,    καθαρίσαι   αντην   μετά  την 

Α<3Γ       3  το  τοξον]  οηΐ  το      |  α7το  ι°]  εκ  Α  4  τα  Ισραήλ]  τον  ΙηΧ  Α  οπί 
τα  (^Γ  |  τα  μετά]  οιή  τα  Α*  (Η&β  Αδ?)  |  παντϊ]  ρν  και  Γ  5  πρόσωπον  | 
Κυρίου]  ρΓ  κΊ  Α^Γ  6  Γωγ]  σε  Α  Μαγωγ  Γ  |  κατοικισθησονται  Α 
7  γνωσθησεται]  γνωσθησονται  ̂ *ν^(^  (δραί  ι  Ηΐ  ίηίει·  ε  εί  τ)  |  μου  το  αγιον 
(2°)]  το  αγιον  μου  |  τα  εθνη]  ρτ  πάντα  ΑΓ  |  Κύριος]  ρΓ  κ$  Α  |  άγιος]  ρν 
ο  ΑΓ  |  οιτι  εν  2°  Α  (?Γ)  8  έσται]  [εσ]τι[ν]  ΓνΜ  |  Κυριο5]  +  ο  θς  Α 
9  Ισραήλ]  +  (δίΛ  θ'  '%· )  και  εκκαυσουσιν  <^)  |  καυσουσιν]  εκκανσονσιν  Γ  |  7Γβλ- 
ταις]  ρτ  _  (^?  |  τοξευμασιν  Α^Γ  10  κοψωσιν  Α(£  |  Κύριος]  ρΓ  κ!  <3 
11  οπί  εν  Ισραήλ  Α*  (Ηαβ  Α3?)  |  την  θάλασσαν  Α  12  κατορυξωσιν  Α  | 
το  τε]  το  γαι  Α  το  γε  13  κατορνξουσιν  ι°]  κατορυξωσιν  Α  |  Ισραήλ] 
ρΓ  του  Α  |  όνομαστόν]  ρχ  €15  Α(^  |  ημερα]  +  η  Α  |  Κύριος]  ρχ  κ~ς  ̂   14  δια- 
στελουσιν]  αποστελουσιν  (^ιηε  |  την  γην]  ρχ  πασαν  Α(^  |  θαψαι]  +  (δΐιΐ)  ·*  ) 
και  τους  παραπορευομενους      |  καταλελειμμενους  ΒΆ*Ό^* 
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ΐ5  έπτάμηνον,  και  έκζητησουσιν.     Ι5καί  πάς  6  διαπορευόμενος  την  γην  Β 
και  ίδών  όστούν  άνθρωπου  οικοδομήσει  παρ*  αυτό  σημείον,  έως  οτου 
θάψωσιν  αυτό  ο'ι  θάπτοντες  εις  τό  γα\  το   πολυάνδριον   του  Τωγ' 

ι6  ι6κα\  γαρ  το  όνομα  της  πόλεως  Γίολυάνδριον'  κα\  καθαρισθησεται 
\η  η  γη.  17  και  σύ,  υιέ  άνθρωπου,  είπόν  Ύάδε  λέγει  Κύριος  Είπόν 

παντί  όρνέω  πετεινω  και  προς  πάντα  τα  θηρία  του  πεδίου  Συνάχθητε 
και  έρχεσθε,  συνάχθητε  από  πάντων  των  περικυκλω  έπι  την  θυ- 

σ'ιαν  μου,  ην  τεθυκα  υμϊν  θυσίαν  μεγάΧην  έπ\  τα  ορη  ΊσραήΧ,  και 
ιδ  φάγεσθε  κρέα  και  π'ιεσθε  αίμα.  ι8κρέα  γιγάντων  φάγεσθε,  και  αίμα 

άρχόντων  της  γης  πίεσθε,  κριούς  και  μόσχους   και  τράγους,  και  ο'ι 
19  μόσχοι  εστεατωμενοι  πάντες.     19 και  φάγεσθε  στεαρ  εις  πΧησμονην, 
2ο  και  πίεσθε  αίμα  εϊς  μέθην  από  της  θυσίας  μου  ης  εθυσα  ύμίν.  20  και 

εμπΧησθησεσθε  επί  της  τραπέζης  μου  "ιππον  και  άναβάτην  και  γί- 
2ΐ  γαντα  και  πάντα  άνδρα  ποΧεμιστην,  λέγει  Κύριος.  21  και  δώσω  την 

δόζαν  μου  εν  υμϊν,  και  οψονται  πάντα  τα  εθνη  την  κρίσιν  μου  ην 

22  εποίησα  και  την  χεϊρά  μου  ην  επηγαγον  επ'  αυτούς.  22 και  γνώσονται 
οίκος  ΊσραηΧ  οτι   εγώ   είμι  Κύριος   6   θεός  αυτών  από  της  ημέρας 

23  ταύτης  και  έπέκεινα.     23 και  γνώσονται  πάντα  τά  εθνη  οτι  διά  τάς 
αμαρτίας   αυτών  ηχμαΧωτεύθησαν  οίκος  Ισραήλ,  άνθ'  ών  ήθέτησαν 
*είς  εμέ,  και  άπέστρεψα  τό  πρόσωπον  μου  άπ*  αυτών  και  παρέδωκα  §Γ 
αυτούς  εις  χείρας  τών  εχθρών  αυτών,  και  έπεσαν  πάντες  μαχαίρα. 

24  24κατά  τάς  άκαθαρσίας  αυτών  και  κατά  τά  άνομηματα  αυτών  εποίησα 
25  αύτοίς,  και  άπέστρεψ-α  τό  πρόσωπον  μου  άπ'  αυτών.  25 Διά  τούτο 

τάδε  Χεγει  κύριος  Κύριος  Νυν  αποστρέψω  αίχμαΧωσίαν  εν  Ιακώβ, 
και  ελεήσω  τον  οίκον  Ισραήλ,  και  ζηΧώσω  διά  τό  όνομα  τό  άγιόν  μου. 

26  26κα\  λήμψονται  την  άτιμίαν  εαυτών  και  την  άδικίαν  ην  ήδίκησαν,  εν 
τω  κατοικισθήναι  αυτούς  έπ\  την  γην  αυτών  έπ'  ειρήνης,  και  ουκ  εσται 

27  ό  εκφοβών,  27  εν  τώ  άποστρέψαι  με  αυτούς  έκ  τών  εθνών  και  συνα- 
γαγείν  με  αυτούς  εκ  τών  χωρών  τών  εθνών,  και  άγιασθησομαι  εν 

28  αύτοίς  ενώπιον   τών  εθνών  28 και  γνώσονται   οτι   εγώ   είμι  Κύριος 

14  έκζητησουσιν]  'ξητησουσιν  (^*  (εκζ.  0™%)  +  ακριβώς  Α  15  και  ι°]  Αζ)Γ 
+  εσται  Α  οπι  Ρ  |  την  γην]  ρΓ  πασαν  Α  |  ιδων~\  ρΓ  ο  (^"^  |  αυτό  ΐ°]  αυτω  | 
θαψουσιν       |  γαι]  γε         \  το  πολυανδρ.]  τε  π.  Β*νιά  (το  π.  Β?)  17  οιτι 
ειπον  ι°      |  Κύριος]  ρΓ  κϊ      |  πεδίον]  αγρον  Α  |  ηι>]  +  εγω  20  οιτι  και  3° 
Α  |  Κύριος]  ρΓ  κϊ  Α(^  23  επεσον  Α(^  25  Κνριος]  +  ο  θ'ς  Α  |  απο- στρέψω] αναστρέψω  Α  Γ)  |  αιχμαλωσιαν  εν  Ιακώβ]  την  αιχμ.  Ιακώβ  Α  αιχμ. 
Ιακώβ  26  λημψονται  (ληψ.  Β1^·"1)]  λημψομαι  Α  |  εαυτών]  αυτών  ΑΓ  | την  γην]  [της]  γης  Γ  |  εκφοβων]  +  [α]υ[τ]ονς  Γ  27  οιτι  των  χωρών  ...ενώπιον 
Γ  |  των  εθνών  3"]  εθνών  πολλών  Α 
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Β  6  θεός  αυτών,  εν  τώ  επιφανήναί  με  αυτοίς  εν  τοις  εθνεσιν.     29  κ  αϊ  29 
ουκ  αποστρέψω  ονκετι  το  πρόσωπον  μου  α7τ'  αυτών,  άνθ'  ου  εξεχεα 
τον  θυμόν  μου  επί  τον  οίκον  ΊσραήΧ,  Χεγει  κύριος  Κύριος. 

*Και  εγενετο  εν  τω   πεμπτω  κα\  είκοστω  ετει  της  αΙχμαΧωσίας  ι  XI. 
ημών,  εν  τω   πρώτω  μην\  δεκάτη  του  μηνός,  εν  τω  τεσσαρεσκαι- 
δεκάτω  ετει  μετά  το  άλώναι  την  πόλιν,  εν  τη  ήμερα  εκείνη  εγενετο 

επ'   ε  με   χε\ρ   Κυρίου   κα\  ηγαγεν  με  2  εν  δράσει   θεού  εϊς  την  γήν  2 
ΙσραήΧ,  και  εθηκέν  με  επ'  ορος  ύψηΧόν  σφόδρα,  κα\  επ'  αύτώ  ωσει 
οικοδομή  πόΧεως  απέναντι.    3καϊ  είσήγαγεν  με  εκεΊ,,  και  ιδού  άνήρ,  και  3 
ή  ορασις  αυτού  ην  ώσε\  ορασις  χαλκού  στίΧβοντος,  και  εν  τή  χβιρι 
αυτού  ην  σπαρτίον  οικοδόμων  και  κάΧαμος  μετρον  και  αυτός  ίστήκει 

επϊ  της  πύΧης.    4 και  είπεν  προς  με  6  άνήρ  'Έόρακας,  νιε  άνθρώ-  4 
που;    εν  τοις  όφθαΧμοίς  σου  ϊδε,  και  εν  τοις  ώσίν  σου  άκουε,  και 
τάξον  εις  την  καρδίαν  σον  πάντα  οσα  εγώ  δεικνύω  σοι,  διότι  ένεκα 
τον  δεϊξαί  σοι  είσεΧήΧνθας  ώδε,  και  δείξεις  πάντα  οσα  συ  όρας  τω 

οΐκω  τού  'ΐσραήΧ.  5 Και  ιδού  περίβοΧος  έξωθεν  τού  ο'ίκου  κύκλω,  5 
και  εν  τη  χ^ιρι  τού  ανδρός  κάΧαμος  τό  μετρον  πηχών  εξ  εν  πηχει 
και  παΧαιστής·  και  διεμετρησεν  τό  προτειχισμα,  πΧατος  ισον  τω 
καΧάμω,  και  τό  νψος  αντού  "ισον  τω  καΧάμω.  6 και  είσήΧθεν  είς  6 
τήν  πνΧην  την  βΧεπονσαν  κατά  άνατοΧάς  εν  επτά  άναβαθμοΐς, 

Γ  και  διεμετρησεν^  τό  αίΧάμ  της  πνΧης  Ισον  τώ  καΧάμω,  7  και  τό  η 

θεε  "ισον  τω  καΧάμω  τό  μήκος  και  Ισον  τω  καΧάμω  τό  πΧάτος, 
και  τό  αίΧάμ  ανά  μέσον  τού  θαιηΧαθά  πηχών  εξ'  και  τό  θεε  τό 

δεύτερον   "ισον  τω    καΧάμω    πΧάτος    και    Ισον  τώ    καΧάμω  μήκος, 

Γ       28  εθνεσιν  {-σι  Β^)]  +  (δυβ  ■*·)  και  συνάζω  αυτούς  εττι  την  γην  αντων  και  ον 
καταλείψω  ουκετι  απ  αντων  εκει  29  ου]  ων  ΑΓ  ΧΒ  1  ρΓ  ίίί:  ετει 
κε'  μηνι  α'  ήμερα  ι'  (^"^"Ρ  |  εικοστω  και  πεμπτω  |  τεσσαρισκαιδεκατω  Β*0 
[τεσ]σερεσκαιδ.  Γ  |  αλωναι]  αλωθηναι  Α  \  χειρ  ϊϊΰ  επ  εμε  Α  |  με]  +  (δϋΙ)  ·*·) 
εκει  2  Ισραήλ]  δΐιρ  Γ3.δ  Β3ΐ)  ρΓ  τον  ΑΓ  |  ορούς  υψηλού  Α^Γ  |  αιτώ] 
αυτού  Α(^Γ  |  ωσει]  ως  Γ  3  ωσει]  ως  Γ  [  στιλβοντος]  ρΓ  _  (^?  |  εν  τη 
χειρι... οικοδομών]  ην  σπάρτων  οικοδομών  εν  τη  χειρι  αυτού  |  μετρον]  +  εν 
τη  χειρι  αυτού  Α       (δίΛ  α'θ'  ·*·)       |  ειστηκει  Β3^*  4  εορακας  (εωρ. 
Β3ΐ5Α)]  ρΓ  ον  Β3*5  ρΓ  ο  (2α  +συ  Α  |  εν  τοις  οφθ.  σον  ιδε]  ιδε  εν  τοις  οφθ.  σον 
ΑΓ  ιδε  τοις  οφθ.  σον  |  δεικννω]  δ[ι]κνυσ[ω]  Τνίά  \  παντας  (2°)  Α  |  τον 
Ισραήλ]  οιτα  του  Α(^)Γ  5  ρΓ  ύΐ  διαγραφή  τον  ναον  (^"'δΓ^Ρ  |  πηχών] 
πήχεων  Α(^  |  πηχει]  +  ανδρός       |  πλάτος]  ρΓ  το  Α  6  και  2°]  α  δυρ 
Γ3.5  Α3·  |  διεμετρησεν]  +  το  θεε  εξ  ένθεν  και  εξ  ένθεν  και  Α  +  το  θεε  (θε 
ζ)*νίά  α'θ'  Ωρ.   προθνρδ\  σ'  ονδον  εξ   και  εξ  ζ)  +  το  θεε  εξ  εξ  Γ 
7  και  ισον]  καισον  Β*  (και  ισ.  ΒΆ*>)  \  αιλαμ  ΐ°]  ελαμ  Α  σ'  Ωρ.  προπυλον 
0™£  |  <9αι?7λα0α]  0εε  Α  θεηλαθα  ̂   |  εξ]  πέντε  ̂   |  πλάτος  2°]  γ>ϊ  το  Α  \  οιη και  ισον  τω  καλαμω  μήκος  Α 
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8  και  τό  αϊλάμ  πήχεων  πέντε·  8  και  το  θεε  το  τρίτον  'ίσον  τώ  καλάμω  Β 
9  πλάτος,   και  'ίσον  τω   καλάμω  μήκος,  9  και  το  αϊλάμ  του  πυλώνος 
πλησίον  του  αιλάμ  της  πύλης  πηχών  οκτώ,  και  τά  αιλίύ  πηχών  δυο· 

ίο  και  τά  αϊλάμ  της  πύλης  εσωθεν,  10  και  τά  θεε  τής  πύλης  θεε  κατεναντι, 
τρεις  ένθεν  και  τρεις  ένθεν,  και  μετρον  εν  τοις  τρισίν,  μετρον  εν  τοϊς 

ιι  αϊλάμ  ένθεν  και  ένθεν.     11  και  διεμέτρησεν  το  πλάτος  τής  θύρας  τον 
πυλώνος  πηχών  δέκα,  και  το  εύρος  τον  πνλώνος  πηχών  δέκα  τριών. 

ΐ2  Ι2και  πήχνς  ε  π  ισυν  αγόμενος  επ\  πρόσωπον  τών  θεειμ  ένθεν  καϊ 
ΐ3  ένθεν,    και  το   θεέ   πηχών   εξ   ένθεν   και  πηχών   εξ  ένθεν.  Ι3καί 

διεμέτρησεν  την  πύλην  άπο  τον  τοίχον  τον  θεέ  επ\  τον  τοίχον  τον 

ΐ4  θεε,  πλάτος  πήχεις  είκοσι  πέντε·  αυτη  πύλη  επι  πύλην.     14 και  τό 
αϊθριον  τον  αϊλάμ  τής  πύλης  έξωθεν,  πήχεις  εϊκοσι,  θεείμ  τής  πύλης 

ΐ5  κύκλω.  15  και  τό  αϊθριον  τής  πύλης  έξωθεν  είς  το  αϊθριον  αϊλάμ  τής 
ι6  πύλης   εσωθεν,  πηχών  πεντήκοντα.     16 και  θυρίδες  κρυπτοί  επ\  τό 

θεείμ  και  έπ\  τά  αϊλάμ  εσωθεν  τής  πύλης  τής  αυλής  κυκλόθεν  και 
ωσαύτως  τοϊς  αϊλάμ  θυρίδας  κύκλω  εσωθεν,  και  επ\  τό  αϊλάμ  φοί- 

ΐ7  νίκες  ένθεν  και  ένθεν.  17  Και  εϊσήγαγέν  με  εις  την  αύλήν  την 
έσωτέραν,  και  ιδού  παστοφόρια  και  περίστυλα  τής  αυλής  κύκλω, 

ι8  τριάκοντα  παστοφόρια  εν  τοΊς  περιστύλοις,  18 και  αί  στοαι  κατά  νώτου 
τών  πυλών,  κατά  τό  μήκος  τών  πυλών  τό  περίστυλον  τό  ύποκάτω. 

7  το  (δίαρβΓδΟΓ  αΐίς  ροδίεα  τα&  Β?)  αϊλαμ  (2°)]  το  ελαμ  Β  το  ελ  \  πήχεων]  Α(^ 
πηχών  8  πλάτος  (πλατό  δΐιρ  Γαδ  Β3ΐ))]  το  μήκος  Α  |  οπι  πλάτος  και 
ισον  τω  καλαμω  0_  |  μήκος]  το  πλάτος  Α  9  αιλαμ  ι°]  αιλ     αάηοΐ  προ- 
πυλον  του  πυλωνος  (^"^  |  πύλης  ι°]  +  εσωθε\  ισον  τω  καλαμω  και  διεμετρησεν 
το  ελαμ  της  πνλης  Α  \  τα  αιλευ]  το  αιλεν  Α  αάηοί  το  περι  αντο  της  πύλης 
στήριγμα  Ο™^  |  πηχών  δυο]  π.  δεκα  Α  δυο  πηχών  |  τα  αιλαμ]  το  αιλαμ  Α 
10  τα  θεε]  το  θεε  Α  \  οπι  θεε  2°  ζ)  |  μετρον  2°]  ρΓ  και  Α  \  τοις  αιλαμ]  τω 
ελαμ  Α  11  πηχών  1:>ΐδ]  πήχεων  Α  \  δεκα  πηχών  12  επι]  κατα  Α  \ 
των  θεειμ]  τω  θεε  Α  \  θεειμ]  α'  στηριγμάτων  σ'  παρασταδων  (2πι^+(δΐΐΰ  θ'  '·*  ) 
πηχεος  ενος  και  πηχεος  ενος  οριον  Α(^)  |  το  θεε]  Ωρ.  αι  παρασταδες  ̂ Iη^  | 
πήχεων  οϊδ  Α  13  τοίχου]  τείχους  Α  ζ)  |  θεε  ι°]  θε  ̂ *ν^^^  |  πήχεις  είκοσι 
πέντε]  οϊϊϊ  πήχεις  Α  είκοσι  πέντε  πηχ.  14  ηηρίΌϋ  και  Βα1ί  |  έξωθεν 
...θεειμ]  έξωθεν  πήχεις  είκοσι  πέντε  και  το  θεεμ  Α  εξηκοντα  πήχεις  και  θεειμ 
Ο  |  πύλης  2°]  αυλής  15  πύλης  ι°]  αυλής  (^)  |  αϊθριον  2°]  +  της  πύλης 
Α  I  αιλαμ]  ρΓ  του  Α  προπυλον  (^"^  |  πηχών  πεντήκοντα]  πήχεων  οκτω  Α 
πεντήκοντα  πηχών  16  το  θεειμ]  τα  θεε  Α  τα  θεειμ      σ'  παρασταδες 
α'  στήριγμα  0™%  |   οϊϊϊ  και  επι  τα  αιλαμ  Α  \  τοις  αιλαμ]  τοις  αιλαμμωθ 
σ'  ταις  περιστασεσιν  0)™%  |  θυρίδας  κύκλω]  θυρίδες  κύκλω  Α  και  θυρίδες  κύκλω 
('*·)  κύκλω  Ο  |  το  αιλαμ]  σ'  ταις  περιστασεσι  Σΐχΐηοΐ  τουτεστι  ταις  περιστηκυιαις 
περι  την  αυλην  κ  λεγομεναις  υπο  Χκυλου  στηριγμασιν.  Ωρ.  (^"'ε  17  πα- 

στοφόρια ι°]  γαζοφυλακια  Α  |  περίστυλα]  +  (δα  ο  θ'σ'  *  )  πεποιημενα  |  της 
αυλής  κύκλω]  κύκλω  της  αυλής  Α  της  αυλ.  κύκλω  (αθ'  *  )  κύκλω  (,)  18  αι στοαι]  οπι  αι  Α  |  νώτου]  νότου  ( )  |  το  υποκατω]  τω  υπ.  Α 
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XI.  19  ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  19 και   διεμέτρησεν  το  πλάτος  τής  αύλής  από  τον  αίθριου  της  πύλης  ία 
της  έξωτέρας  εσωθεν  ίπι  το  α'ίθριον  της  πύλης  της  βλεπούσης  εξω, 
πήχεις   εκατόν,  της  βλεπούσης  κατ    ανατολάς.     κα\  ήγαγέν  με  έπϊ 

βορραν,  20 και  ιδού  πύλη  βλέπουσα  προς  βορράν  τή  αύλή  τη  εξώτερα,  ίο 
και  διεμέτρησεν  αύτήν,  τό  τε  μήκος  αύτής  και  το  πλάτος,  21  και  το  2ΐ 
θεέ  τρεις  ένθεν  και  τρεϊς  ένθεν,  και  τα  αιλ6υ  και  τα  αιλαμμών  και 
τους   φοίνικας   αύτης.     και   εγενετο   κατά  τα  μέτρα  της   πύλης  της 
βλεπούσης  κατά   ανατολάς  πηχών  πεντήκοντα  το  μήκος  αύτης,  και 

πηχών  είκοσι  πέντε  το  εύρος  αύτής.     22και  αί  θυρίδες  αυτής  και  τα  22 
αιλαμμών  και  οι  φοίνικες  αύτής  καθώς  ή  πύλη   ή  βλέπουσα  κατά 

άνατολάς'  και  εν  επτά  κλιμακτήρσιν   άνέβαινον  έπ'  αύτόν,   και  τά 
αϊλάμ  εσωθεν.    23  και  πυλη  τή  αύλή  τη  εσωτέρα  βλέπουσα  έπι  πύλην  23 
τον  βορρά,  ον  τρόπον  τής  πύλης  της  βλεπούσης  κατά  ανατολάς-  και 
διεμέτρησεν  την  αύλήν  από  πύλης  επ\  πύλην,  πήχεις  εκατόν.     24και  24 
ήγαγεν  με  κατα  νότον,  και  ιδού  πνλη  βλέπουσα   προς  νότον,  και 
διεμέτρησεν  αύτήν  και  τά  θεέ  και  τά  αϊλεν  και  τά  αιλαμμών  κατά  τά 

μέτρα  ταύτα.     25 και   αί   θυρίδες   αύτής   και  τά   αιλαμμών  κνκλόθεν  25 
καθώς  αί  θυρίδες  του  αιλάμ'  πηχών  πεντήκοντα  τό  μήκος  αύτής,  και 
πηχών  είκοσι  πέντε  τό  εύρος  αύτής.     20 και  επτά  κλιμακτήρες  αύτη  26 
και  αιλαμμών  εσωθεν,  και  φοίνικες  αύτη,  εις  ένθεν  και  εις  ένθεν  έπ\ 

τά  αιλεύ.     27 και  πύλη  κατέναντι  πύλης  τής  αύλής  τής  εσωτέρας  προς  ιη 
νότον   και   διεμέτρησεν  την  αύλήν  από   πύλης   έπ\  πύλην,  πήχεις 

εκατόν  τό  ενρος  προς  νότον.  2δΚαι  εϊσήγαγέν  με  εις  την  αύλήν  28 

Α(2  19  τ?75  αυλής]  ρΓ  τ  |  εξωτερας]  εσωτέρας  |  η*γαΎ€Ρ1  ̂ ιση^α^εν  I 
βορρά  Β13  νίά  20  αυτήν]  ρχ  _  |  οπι  τε  |  πλατος]  + αυτής  (±  21  θεε] 
παρασταδας  Οη^+(&χύ)  ·*  )  αυτής  ̂   |  αιλευ]  ελεον  Α  αιλαν  οι  γ'  τα  υπέρ- 

θυρα Ωρ.  (^)ιη£  |  τα  αιλαμμών]  το  ελαμμων  Α  τα  αιλαμμωθ  0_  σ'  νποχωρησις 
0™ζ  |  και  τους  φοίνικας]  ρτ  τ  ̂?  |  κατα  2°]  κατ  Α*  (κατα  Α?νί(1)  |  πήχεων  βϊδ 
Α  |  πεντήκοντα  πηχών  ̂   |  και  το  εύρος  αυτής  πηχών  είκοσι  πέντε  0_  22  αι- 

λαμμών] αιλαμμωθ  |  κατα]  κατ  Α(^)  |  κλιμακτήρσιν  (Ωρ.  βαθμοις  0™8)  €7ττα 
Ρ  |  αυτόν]  αυτήν  Α(£  |  αιλαμ.]  αιλαμμών  Β3Ϊ)Α  αιλαμμωθ  ̂ *  προπυλον  Ωρ.  (^)πιδ 
23  7τυλ?7  ττ/  αυλ?7  τη  εσωτέρα]  τη  πυλη  τη  αυτη  (αυλη  τη  ΑΕ?)  εσωτέρα  Α  |  ον 
τρόπον  της  πύλης  της  βλεπουσης]  ρΐ"  τ  <3?  |  κατα]  κατ  Α(^)  |  εκατόν  πήχεις  (1 
24  ήγαγεν]  ειση^α^εν  Α  |  διεμέτρησεν]  εμετρησεν  |  αιλβυ]  ελβυ  Β  Ωρ.  α'  στη- 

ρίγματα αυτής  σ'  τα  περι  αντην  Ο™^  |  αιλαμμών]  αιλαμμωθ  Α  ελλαμμωθ  | 
ταύτα]  τα  αυτα  Α  25  αιλαμ,μω*-]  αιλαμμωθ  Α^  |  αιλαμ]  δες  Γ3.δ  I  ΐίί 
ϊη  Β  |  πήχεων  βϊδ  Α  |  πεντήκοντα  πηχώ\  |  το  ενρος  αυτής  πηχών  είκοσι 
πέντε  26  αυτη  ι°]  αυτής  |  αιλαμμών]  ελαμμωθ  Α  αιλλαμμωθ  | 
αυτί/  2°]  αυττ^ϊ  Α  27  κατέναντι  πύλης]  ρτ  -  \  πιλης  ι°]  ρ  γ  τ?75  Α  ) 
7τρο$  ροτον  πήχεις  εκατόν  το  εύρος  <^)  |  το  βυροϊ]  ρΓ  και  Α  |  νοτον  2°]  +  πήχεις 
είκοσι  πέντε  Α              28  αυλην]  +  (β\\1>  θ'  *  )  την  προς  νοτδ\  0. 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ  XI.  39 

τήν  έσωτέραν  τής  πύΧης  της  προς  νότον,  και  διεμέτρησεν  την  πύΧην  Β 
29  κατά  τα  μέτρα  ταύτα,  29  και  τά  θεέ  κα\  τα.  αίΧεΰ  και  τα.  αιΧαμμων  κατά 

τά  μέτρα  ταύτα,  και  θυρίδες  αυτή  και  τω  αΙΧαμμων  κύκΧω·  πήχεις 
3ΐ  πεντήκοντα  το  μήκος  αυτής,  και  το  εύρος  πήχεις  είκοσι  πέντε  31  του 

αίΧάμ  εις  την  αύΧήν  την  έξωτέραν,  και  φοίνικες  τώ  αιΧεύ,  και  οκτώ 

32  κΧιμακτήρες.    32  και  είσήγαγέν  με  εις  την  πύΧην  την  βΧέπουσαν  κατά 
33  άνατοΧάς,  και  διεμέτρησεν  αυτήν  κατά  τά  μέτρα  ταύτα,  33  και  τά  θεέ 

και  τά  αιΧεύ  και  τά  αιΧαμμων  κατά  τα  μέτρα  ταΰτα,  και  θυρίδες 
αυτί]    και   αιΧαμμων    κύκλω,    πήχεις   πεντήκοντα  μήκος  αυτής,  και 

34  εύρος  πήχεις  ε'ίκοσι  πέντε.  34 και  αιΧαμμων  εις  την  αύΧήν  την 
εσωτέραν,  και  φοίνικες  έπ\  του   αιΧεύ  ένθεν   και   ένθεν,  και  οκτώ 

35  κΧιμακτήρες  αυτή.      33 και   είσήγαγέν   με  εις  τήν   πύΧην   την  προς 
36  βορράν,  και  διεμέτρησεν  κατά  τά  μέτρα  ταΰτα,  36 και  τά  θεέ  και  τά 

αιλεύ  και  τά  αιΧαμμων,  και  θυρίδες  αυτή  κύκΧω,  και  τω  αιΧαμμων  αυτής· 

πήχεις   πεντήκοντα  μήκος  αυτής,    και   εΰρος   πήχεις  ε'ίκοσι  πέντε· 
37  37  και  τά  αιΧαμμων  εις  τήν  αυΧήν  τήν  έξωτέραν,  και  φοίνικες  τω  αΙΧεΰ 
38  ένθεν  και  ένθεν,  και  οκτώ  κΧιμακτήρες  αυτή.  38Τα  παστοφόρια 

αυτής  και  τά  θυρωματα  αυτής  και  τά  αιΧαμμων  αυτής  έπ\  τής  πυΧης  της 
39  δευτέρας  εκρυσις,  39δπως  σφάζωσιν  εν  αυτή  τά  υπέρ  αμαρτίας  και 

28  τα  μέτρα]  οηι  τα       (ΗαΒ  (^ε)        29  αίλευ]  ελευ  Β  |  αιΧαμμων  ι°]  αι-  Αζ> 
Χαμμωθ  Α(^>  |  ταύτα]  τα  αυτα  Α  |  αι/τ^]  αυτής      |  τω  αίλαμμων]  τα  αιλαμμωθ 
Α  των  αιλαμμωθ       |  κύκλω]  +  (δΐΐβ  α'0'  **)  κύκλω      |  πεντήκοντα  πήχεις  | 
ει/ροϊ]  +  αυτ?75  Α  |  πέντε]  +  (30)  και  αιλαμμωθ  (αιλαμωθ  (^))  κνκλω  (ρΓ  0'  *  κύκλω <3)  μήκος  πέντε  και  είκοσι  πήχεων  και  πλάτος  πέντε  πήχεων  Α  ζ)  31  του 
αιλαμ]  και  αιλαμμων  Α  θ'  ·*·  και  αιλαμμωθ  |  κλιμακτηρες]  +  (δΐΐβ  0'  '*·) 
αναβασις  αντου  32  βλέπουσας]  +  (δΐι1:>  *  )  οδο^      |  κατα  ι°]  κατ  Α(^ 
33  αιλευ]  αιλαυ  |  αιΧαμμων  ι°]  αιλαμμωθ  ̂   |  ταιτα]  τα  αυτα  Α  |  θυρίδες 
αυτη]  αι  θυρίδες  αυτής  Α  |  αιλαμμων  2°]  τα  αιλαμμωθ  Α  αιλαμμωθ  | 
κύκλω]  +  (δϋΐ)  '*)  κύκλω       |  ευροϊ]  το  ειγ>.  αυτής  Α  34  αιλαμ.μ.ωζ'] 
αιλαμμωθ  Α  αιλαμωθ  35  ευ]  προς      |  ταύτα]  τα  αυτα  (^)  36  τα 
αιλεκ]  ταιλευ  Α*νιά  (τα  αιλ.  Α*?)  |  αιλαμμων  (ι°)]  αιλαμμω  &  αιλαμμωθ 
Α(^)  |  θυρίδες  αυτη]  αι  θ.  αυτής  Α  θ.  αυτής  |  τω  αιλαμμων]  τω  αιλαμμω 
Β*  τω  αιλαμμων  Β31·  τα  αιλαμμωθ  Α  τω  αιλαμμωθ  (^)  |  αι>ττ?5  ι°]  +  κύκλω 
Α  ρΓ  τ  (^)?  |  πήχεις  πεντ.  μήκος  αυτής]  πήχεις  πεντ.  το  μ.  αιτ.  Α  μ.  αυτ. 
πεντ.  πήχεις  [  εύρος]  +  αυτής  Α  |  πήχεις  είκοσι  πέντε]  πέντε  και  είκοσι  πή- 

χεις (,)  37  τα  αιλαμμων]  τα  αιλαμμω  Β*  (-μων  Β;,1))  αιλαμμωθ  Λ  Ο  |  αιλευ] 
ελει»  Α  38  τα  παστο0ορια]  ρΓ  και      |  αιλαμμων]  αιλαμμωθ  Α(^  |  πυ- 
ληχ]  +  (δα^  "*)  εκει  πλυνουσιν  την  ολοκαυτωσιν  εν  δε  τω  αιλαμ  της  πυλη* 

|  εκρυσις]  εκρυσεις  Ο  +  εκει  πλυνουσιν  τη\  ολοκαυτωσιν  Α  39  οπως] 
ρΓ  εν  δε  τω  αιλαμ  της  πύλης  'ζυο  (ύο)  τραπεζαι  ενθε\  και  δυο  τραπεζαι  ένθεν 
εκ  χρυσιου  Α  ρΐ  δυο  τραπε'ςαι  ένθεν  και  δυο  τραπεξαι  ένθεν  |  εν  αυτη] 
τη\  ολοκαυτωσιν  και  Α  αυτη  (θ'       την  ολοκαυτωσιν  και  Ο 
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χι.  4° ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  νπέρ  άγνοιας.     40  και  κατα  νώτου  τον  ρόακος  των  ολοκαντωμάτων  της  4° 
βλεπονσης  προς  βορράν,  δύο  τράπεζαι  προς  ανατολάς  κατά  νώτου 
της  δευτέρας,  και  τον  αιλάμ  της  πύΧης  δύο  τράπεζαι  κατά  ανατολάς. 

41τέσσαρες  ένθεν  κα\  τέσσαρες  ένθεν  κατά  νώτον  της  πύλης,  έπ'  αντά  41 
σφάξονσι  τά  θύματα,  κατέναντι  των  οκτώ  τραπεζών  τών  θνμάτων. 

42 και  τέσσαρες  τράπεζαι  τών  ολοκαυτωμάτων  λίθιναι  λελαξενμέναι  42 
πηχεος  και  ημίσονς  το   πλάτος,  και  πήχεων  δύο  ημίσονς  το  μήκος, 

και  επί  πηχνν  το  ύψος·   έπ'   αυτά   έπιθησουσιν  τά   σκεύη,  εν  οις 
σφάζουσιν  εκεί  τά  ολοκαυτώματα  και  τά  θύματα.    43  και  παλαιστην  43 
εξουσιν  γεϊσος  λελαξευμένον  εσωθεν  κύκλω,  και  επ\  τάς  τράπεζας 
επάνωθεν   στεγας  του   καλύπτεσθαι  άπο  του  ύετού   και    άπο  της 

ξηρασίας.    44  και  είσηγαγέν  με  εϊς  την  αύλην  την  εσωτεραν,  και  Ιδού  44 
δύο  έξέδραι  εν  τη  αύλτ)  ττ\  εσωτέρα,  μία  κατά  νώτον  της  πύλης  της 
βλεπονσης   προς  βορράν  φέρουσα  προς  νότον,  και  μια  κατα  νωτον 
της  πύλης  της  προς  νότον  βλεπούσης  δε  προς  βορράν.    45 και  είπεν  45 

προς  με  Ή  εξέδρα  αυτη  η  βλέπουσα  προς  νότον,  το~ις  Ίερεύσι  τοϊς 
φυλάσσουσι  την  φυλακην  του  οίκου·  46καί  η  εξέδρα  η  βλέπουσα  προς  φ 
βορράν,    το"ις    Ίερεύσι  τοις   φνλάσσονσι    την  φυλακην   του  θυσια- 

στηρίου"   εκείνοι  είσιν  οι  υίοι  "Σαδδούκ  οι  έγγίζοντες  εκ  του  Αευεϊ 
προς  Κύριον  λειτουργεΊν  αύτω.     47 και  διεμέτρησεν  την  αύλην  μήκος  47 
πήχεων  εκατόν  και  εύρος  πήχεις  εκατόν  έπ\  τά  τέσσερα  μέρη  αυτής, 

και  το  θυσιαστήριον  απέναντι  τον  οίκον.  48  Και  είσήγαγέν  με  48 
εΐϊ  τό  αιλάμ  του  οικον.  και  διεμέτρησεν  το  άϊλ  τον  αιλάμ  πηχών 
πέντε  τό  πλάτος  ένθεν  και  πηχών  πέντε  ένθεν,  και  το  εύρος  τον 
θνρώματος  πηχών  δέκα  τεσσάρων,  και  επωμίδες  της  θνρας  τον  αϊλαμ 

Αζ>  39  νπερ  2°]  ρΓ  τα  Α  40  κατα]  δες  Γαδ  3  νεί  4  ϋ**  Β  I  των]  ίηοερ  ο 
(^*  |  ολοκαυτωμάτων]  +  (δίΛ  α'  '%  )  εις  θυρά\  πύλης  ̂   |  προς  ανατολάς]  ρχ  _ 
(^)?  ]  κατα  ανατολάς]  και  η  (δΐο)  τράπεζαι  κατ  ανατολάς  Α  κατ  ανατ.  (δΐιΙ> 
_  ̂ ?)  41  τέσσαρες  ι°]  +  τράπεζαι  ̂   |  τέσσαρες  2°]  +  τράπεζαι      |  νωτον] 
ρΓ  τα  Ρ  |  πύλης]  +  των  οκτω  τραπεζω\  των  θυμάτων  0*  (δΐιβ  _  (^)?)  |  σφαξονσι 
(-σιν  Α)]  σφαζουσιν  |  των  οκτω  τραπεζών  των  θυμάτων]  πηχών  δεκα  τεσσάρων 
0_  |  θυμάτων]  θυμιαμάτων  Α  42  πηχεος  και... το  μήκος]  το  μήκος  πηχεος  ενος 
και  ημισους  και  το  πλάτος  πηχεος  (+  ενος  Ο3-)  και  ημισους  ζ)  |  ημισους  2°]  ρΓ 
και  Α  |  αυτα]  αυτας  Α  |  οιη  τα  σκευή  Α  43  *γεισος  παλαιστην  εξουσιν  (^)  | 
εσωθεν]  έξωθεν  Α  \  κύκλω]  +  (5\ι\>  ·*)  κύκλω  ̂   44  εξεόραι  δυο  0.  \  ανλη] 
πνλη  ̂   45  ιερευσιν  Α:  ΐΐεηι  φ  \  φνλασσουσιν  Α:  ΐΐεπι  46  46  βορρά 

|  Σαδδονχ  Α  \  Αευι  Α<^  47  πήχεις]  πήχεων  Α  \  τέσσαρα  Β15  48  το 
αιλ  του  αιλαμ  πηχών]  το  αιλαμ  πήχεων  Α  το  δια  τον  αιλαμ  πήχεων  |  το 
πλάτος]  γ>τ  -  ζ}"1  \  ττηχων  2°]  πήχεων  Α^  |  το  εύρος]  οχά  το  |  πηχών  30,  4°> 
5°]  πήχεων  Α  \  και  επωμιδες  της  θύρας  του  αιλαμ]  ])ν  - 
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49  πηχών  τριών   ένθεν   και   πηχών  τριών  ένθεν.    49καί  το  μήκος  του  Β 

αΐλάμ   πηχών  ε'ίκοσι,  και  το   εύρος   πηχών   δώδεκα·    κα\  επ\  δεκα 
αναβαθμών  ανέβαιναν  επ*  αυτό,  και  στύλοι  ησαν  επ\  το  αΐλάμ,  εις 

XII   ι  ένθεν  και  εις  εντεύθεν.  1Καϊ  είσηγαγεν  με  εϊς  τον  ναόν,  ώ 
2  διεμέτρησεν  το  αΐλάμ  πηχών  εξ  το  πλάτος  ένθεν,  2 και  πηχών  εξ  το 
εύρος  του  αΐλάμ  ένθεν,  και  το  εύρος  του  πυλώνος  πηχών  δεκα,  και 
επωμίδες  του  πυλώνος  πηχών  πέντε  ένθεν  κα\  πηχών  πέντε  ένθεν. 
και  διεμέτρησεν  το  μήκος  αυτού  πηχών  τεσσεράκοντα  και  το  εύρος 

3  πηχών  είκοσι.  3και  είσηλθεν  εις  την  αυλην  την  εσωτεραν,  και 
διεμέτρησεν  το  αΐλ  του  θυρώματος  πηχών  δύο,  και  τό  θύρωμα  πηχών 
εξ,  και  τάς  επωμίδας  του  θυρώματος  πηχών  επτά  ένθεν  και  πηχών 

4  επτά  ένθεν.  4καΊ  διεμέτρησεν  το  μήκος  τών  θυρών  πηχών  τεσσερά- 
κοντα και  εύρος  πηχών  είκοσι  κατά  πρόσωπον  του  ναοϋ.     και  είπεν 

5  ΤοΟτο  τό  άγιον  τών  άγιων.  5 και  διεμέτρησεν  τον  τοΐχον  του  οίκου 
πηχών  εξ   και  το   εύρος  της   πλευράς   πηχών  τεσσάρων  κυκλόθεν, 

6  6καί  πλευρά  πλευρον  επί  πλευρόν  τριάκοντα  τρίς  δίς·  και  διάστημα 
εν  τώ  τοιχα»  του  οίκου  εν  τοις  πλευροϊς  κύκλω  του  είναι  τοις  επι- 
λαμβανομενοις  όραν,  οπως  τό  παρά  πάν  μη  άπτωνται  τών  τοίχων 

7  του  οΐκου.  7  και  τό  εΰρος  της  ανωτέρας  τών  πλευρών  κατά  το 
πρόσθεμα  εκ  του  τοίχου,  προς  την  άνωτεραν  κύκλω  του  οίκου,  οπως 
διαπλατυνηται  άνωθεν,  και  εκ   τών   κάτωθεν   άναβαίνωσιν   επ\  τά 

8  υπερώα  και  εκ  τών  γεισών  επ\  τά  τριώροφα,  8 και  τό  θραελ  του  ο'ίκου 
ΰψος  κύκλω   διάστημα  τών  πλευρών  'ίσον  τώ   καλάμω   πήχεων  εξ. 

9  διαστήματα  9  και  εύρος  του  τοίχου  της  πλευράς  έξωθεν  πηχών  πέντε, 

48  οπι  και  πηχών  τριών  ένθεν  (^*  (ηαβ  Ο™^)  49  πηχών  βΐδ]  πήχεις  Α  |  Α<2 
δώδεκα]  δεκα  |  αναβαθμών  δεκα  |  το  αιλαμ]  τα  αιλαμ  Α  |  ευ  ϋίδ]  ρτ  _  ̂ ?  | 
εντεύθεν]  ένθεν  ΑΓ)  ΧΕΙ  1  ω]  και  Α  |  πηχών]  πήχεις  Α  2  πηχών  ι°, 
4°,  5°>  6°]  πήχεις  Α  |  πηχών  2°,  3°]  πήχεων  Α  |  οιώ  τον  αιλαμ  |  ένθεν 
Ι°]  +  (δηο  α'·*)  πλάτος  της  σκηνής  Γ)  |  επωμιδες]  α'  ωμοι  θ'  ωμια  σ'  ωμιαι 
0™%  |  πέντε  πηχών  1)15  ρ  |  αντου]  αυτής  Α  |  τεσσαρακοντα  Β1):  ΐΐοηι  4  |  το 
εύρος  2°]  οπι  το  Λ(^)  3  αιλ]  αιλαμ  Α^  α'  στήριγμα  της  θύρας  σ'  το  περι 
την  θυρά\  (^)Π1£  |  πηχών  ομιαίειτ]  πήχεις  Α  |  δυο  πηχών  |  και  το  θνρωμα 
πηχών  εξ]  α'σ'  '*  και  την  θυραν  εξ  πήχεις  Γ)  |  ένθεν  και  πηχών  επτα  ένθεν] 
ρχ·  _  (^)?  4  μήκος  των  θνρων]  εύρος  τώ\  θνρωματων  Α  |  πηχών  Ιιϊδ]  πή- 

χεις Α  |  ειπεν]  +  προς  με  Α  εΙ  (δηβ  *  )  5  πηχών  Μδ]  π-ηχεις  Α  Ι 
τεσσάρων]  τέσσαρες  Α  \  κυκ\οθεν]  +  τω  οικω  κύκλω  6  πλευρά]  γ>χ  τα  Α(^)  | 
τρις  (τρεις  (^))]  ρΓ  και  Α(^  |  διαστεμα  Α  \  πλενροις]  +  του  οίκου  Α  7  των 
πλευρών  ...π  ροσ  θ  ε  μα]  κατα  το  προσθεμα  των  πλευρω\  Ο  |  τοίχου]  οίκου  Α  \ 
κύκλω]  +  (δυΐ)  "* )  κύκλω  (,)  |  διαπλατυνηται]  +  ο  οικο$  (^)  |  αναβαινουσιν  | 
γείσων]  μέσων  Α(£  7 — 8  οιη  επι  τα  τριώροφα  και  το  θραελ  (,)·"1         8  το θραελ]  του  θρ.  Α  |  οπι  εξ  Α  \  διάστημα  Α(^  9  πήχεων  Α 
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Β  και  τά  άπόΧοιπα  τά  ανά  μέσον  των  πλευρών  του  ο'ίκου  10  και  ανά  ίο 
μέσον  των  εξέδρων   εύρος   πηχών   είκοσι,   το   περιφερές   τω  οίκω 

κύκλω.     11  και  αί  θυραι  τών  εξέδρων  έπ\  το  άπόλοιπον  της  θύρας  ιι 
της  μιας  της   προς  βορράν   και  η  θύρα  η  μία  προς  νότον,  και  το 
εύρος  του  φωτός  του  άποΧοίπου,  πηχών  πέντε   πΧάτος  κυκΧόθεν. 

12  και  το  αίθρίζον  κατά  πρόσωπον  του  άποΧοίπου  ώς  προς  θάΧασσαν  τι 
πηχών   εβδομηκοντα,   πΧάτος    του  τοίχου  του  διορίζοντος  πήχεων 
πέντε,  εύρος   κυκΧόθεν  κα\  μήκος  αυτού  πήχεων  ένενήκοντα.     13 και  13 
διεμέτρησεν  κατέναντι  του  οίκου  μήκος  πηχών  εκατόν,  και  τά  άπό- 
Χοιπα  και  τά  διορίζοντα  και  οι  τοίχοι  αυτών  μήκος   πηχών  εκατόν, 

14 και  το  εύρος  κατά  πρόσωπον  του  οίκου  και  τά  άπόΧοιπα  κατέναντι  14 
πηχών  εκατόν.  15 Και  διεμέτρησεν  μήκος  του  διορίζοντος  κατά  15 
πρόσωπον  του  άποΧοίπου  τών  κατόπισθεν  του  οίκου  εκείνου,  και 
τά  άπόΧοιπα  ένθεν  και  ένθεν  πήχεων  εκατόν  το  μήκος,     και  ό  ναός 

και  αί  γωνίαι  και  το  αΐΧάμ  το  εξώτερον  πεφατνωμένα.     16 και  θυρίδες  ι6 
δικτυωταί,   ύποφαύσεις   κύκΧω  τοις  τρισϊν  ωστε  διακύπτειν   και  ό 
οίκος  και  τά  πΧησίον  εξυΧωμένα  κύκλω,  και  το  έδαφος  και  εκ  του 
εδάφους  εως  τών  θυρίδων,  και  αί  θυρίδες  άναπτυσσόμεναι  τρισσώς 

εις  το  διακύπτειν.     17 και  εως   πΧησίον  τής  εσωτέρας   και   εως  τής  τ~ 
έξωτέρας,  και  έφ'  οΧον  τον  τοιχον  κύκΧω,  εν  τω  εσωθεν  και  εν  τώ 
έξωθεν,    ̂ γεγΧυμμένα    χερουβείν    και   φοίνικες   ανά  μέσον  χερούβ  ιδ 
και  ανά  μέσον  χερούβ.     δύο  πρόσωπα  τώ  χερούβ,  19 πρόσωπον  αν-  19 
θρώπου  προς  τον  φοίνικα  ένθεν  και  ένθεν,  και   πρόσωπον  Χέοντος 

προς  τον  φοίνικα  ένθεν  και  ένθεν  διαγεγΧυμμένος  ό  οίκος  κυκΧόθεν' 
2°εκ  του  εδάφους  εως  του  φατνώματος,  τά  χερουβείν  και  οι  φοίνικες  2ο 
διαγεγΧυμμένοι.     21  και  το  άγιον  και  ό  ναός  αναπτυσσόμενος  τετρά-  2ΐ 

Ας)       9  τα  α^α]  οπι  τα  Α<3  10  εύρος]  ρι  και  Α  |  πήχεων  Α  |  του  οίκου  Α  \ 
κυκΧω]  +  (δίΛ  *  )  κύκλω  11  θυραι]  θυρίδες  Α  |  του  φωτός]  το  φως  (^)  | 
π\ατοί\  ρΓ  _  (^)?  12  αιθρι'ζον]  διοριξον  Α(^  |  απολοιπου]  +  (δΐιΐ)  ·*  )  οδον  | 
θάλασσαν]  +  (δΐιβ  σ'  ·*· )  πλάτους  |  πηχών]  πήχεων  Α  \  πλάτος]  ρΓ  και  | 
πήχεων  ι°]  πηχών  0.  |  πήχεων  ενενηκοντα]  ενεν.  πήχεων  13  κατέναντι] 
ρΓ  -  |  πηχών  ι°]  πήχεων  Α  15  μήκος  ι°]  τον  τοιχον  Α  \  πηχών  Α(£  \ 
το  μήκος]  ρΓ  -  (^)?  |  πεφατνωμένα]  νω  5\ιρ  Γ3.5  Β^  (φατμω\  Β*)  16  θυ- 

ρίδες ι°]  ρΓ  αι  Β^Αί^)  |  κύκλω  ·2°]  +  (5ΐι1)  *·)  κύκλω  ̂   |  και  εκ  του  εδά- 
φους] ρτ  _  ̂ ?  |  τρισσως]  ρΓ  τ  (^?  17  εως  ι°]  +  του  οίκου  ̂   |  τοιχον]  οίκον 

Α(^  |  κύκλω]  κυκλοθεν  Α  \  έξωθεν]  +  μέτρα  Α  εί  ($ιιΙ>  "*· )  18  γεγλυμ- 
μενα]  ρΓ  και  Α  εΙ  (δΐιβ  *  )  Ρ  |  χερουβιν  Β15:  ίίεηι  ίο  \  φοίνικες]  +  και 
φοίνιξ  Α  €ί  (δπΐ3  θ'  *  )  |  οιώ  μέσον  ι°  Β*  (ΙιςΛ  Β3ΐ5ΙΏδ)  |  χερούβ  και  ανα 
μέσον  χερούβ]  χερουβείμ"  χερουβ'  Α  χερουβείμ  και  χερούβ  |  τω  χερούβ] 
τε  χ.  Β*  (τω  χ.  Β3ΐ))  των  χ.  Α  19  ο  οίκος]  ρΓ  ολοϊ  Α(^  20  χερου- 

βείμ 21  αναπτυσσόμενος]  αναπτυσσόμενα  Α  αναπτυσσόμενοι  (1 
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22  γωνα·  κατά  πρόσωπον  τών  άγιων  ορασις  ως  δψις  22 θυσιαστηρίου  Β 
ξυΧίνου,  πηχών  τριών  το  ύψος  αυτού,  και  το  μήκος  πηχών  δυο,  και 
το   εύρος  πηχών  δύο'   και  κέρατα  είχεν,  και  ή  βάσις  αυτού   και  οι 
τοίχοι  αυτού   ξύΧινοι.     και   είπεν  προς  μέ  Αυτή  ή  τράπεζα  ή  προ 

23  προσώπου,     και   δυο   θυρώματα  τω   ναω,   23  και   δυο   θυρώματα  τω 
24  άγίω·  24τοΐί  δυσι  θυρώμασι  τοΊς  στροφωτοΐς·  δυο  θυρώματα  τω  έν'ι, 
25  και  δυο  θυρώματα  τή  θύρα  τή  δευτέρα.  25  και  γΧυφή  επ*  αυτών,  και 

€7τι  τα  θυρώματα  του  ναοΰ  χερουβείν,  και  φοίνικες  κατά  την  γΧυφήν 
τών  άγιων,  και   σπουδαία  ξύλα  κατά  πρόσωπον  του   αίΧάμ  έξωθεν, 

26  ζ6και  θυρίδες  κρυπταί.  και  διεμέτρησεν  ένθεν  και  ένθεν,  είς  τά 
ΧΙΛΙ    ι  όροφώματα  του  αίΧάμ,  και  τά  πΧευρά  του  οϊκου  έζυγωμένα.  ΣΚαι 

εισήγαγέν  με  εις  την  αύΧήν  την  εσωτεραν  κατά  άνατοΧάς  κατέναντι 
της  πύΧης  της  προς  βορράν  και  εισήγαγέν  με,  και  ιδού  έξέδραι  πέντε 
έχόμεναι  του  άποΧοίπου  και  εχόμεναι  του  διορίζοντος  προς  βορράν, 

2  2έπι  πήχεις  εκατόν  μήκος  προς  βορράν,  και  το  πΧάτος  πεντήκοντα, 
3  3διαγεγραμμέναι  ον  τρόπον  αι  πΰΧαι  της  αυΧής  της  εσωτέρας,  και  ον 
τρόπον  τά  περίστυΧα  της  αυΧής  της   εσωτέρας,   εστιχισμέναι  άντι- 

4  πρόσωποι  στοα\  τρισσαί.  4 και  κατέναντι  τών  έξεδρών  περίπατος 
πηχών  δέκα  το  πΧάτος,  έπ\  πήχεις  εκατόν  το  μήκος·  και  τά  θυρώματα 

5  αύτών  προς  βορράν,  5και  οι  περίπατοι  οι  υπερώοι  ωσαύτως,  οτι 

έξείχετο  το  περ'ιστυΧον  εξ  αύτοΰ,  εκ  του  ύποκάτωθεν  περιστύΧον, 
και  το  διάστημα·  ούτως  περίστυΧον  και  διάστημα,  και  ούτως  στοάι 

6  δύο.  6 διότι  τριπΧαΙ  ήσαν,  και  στύΧους  ουκ  είχον  καθώς  οι  στύΧοι 
τών  εξωτέρων   διά  τούτο  έξείχοντο  τών  ύποκάτωθεν  και  τών  μέσων 

7  από  τής  γης.  7 και  φώς  έξωθεν,  ον  τρόπον  αι  έξέδραι  της  αύΧής  της 
εξωτέρας  αι  βΧέπουσαι  απέναντι  τών  έξεδρών  τών  προς  βορράν, 

8  μήκος  πήχεων  πεντήκοντα.  86τι  τό  μήκος  τών  έξεδρών  τών  βΧε- 
πουσών  είς  την  αύΧήν  την  έξωτέραν  πηχών  πεντήκοντα,   και  αύται 

22  πηχών  ι°]  πήχεων  Α  |  πηχών  ι°,  3°]  πήχεων  Α()  |  η  προ  προσώπου]  Α  Ο 
κατα  πρόσωπον  Α  +  κϋ  Β3ΐ3Α(^)  |  θυρωμα  Β*  (-ματα  Βά1))  23  τω  αγιω 
δυο  θυρώματα  ΒαΑ(^  24  τη  Ουρα  τη  δευτέρα]  τη  δευτ.  θνρα  Α  25  χε- 
ρονβειμ  26  εξυγωμενα]  εξυλωρ,ενα  Α  ΧΙ,ΙΙ  1  εισήγαγέν  ι°]  εξη- 
γαγεν  0_  |  εσωτεραν]  εξωτεραν  Α  |  κατα  ανατολάς]  κατ  ανατολάς  ρΓ  _  (^)?  | 
πέντε]  δεκα  πέντε  Α  ρ  γ  -  (^)?  2  67τι]  ρΓ  κατα  πρόσωπον  Α  βϋ  (δυΐ)  '^')  0,  | 
πεντήκοντα]  +  πήχεων  ΑΟ  4  επι  πήχεις  εκ.  το  μήκος]  ρΓ  _  ̂ ?  +  (δαί)  θ'  ·■*  ) 
ευ  το  εσωτερον  οδον  πηχεος  ενος  ̂   5  το  περιστυλον]  ονα  το  Α  \  διάστημα 
\)\$]  διαστεμα  Α  \  περιστυλον  και  διάστημα]  ρΐ  -  |  και  ούτως  (-τω  στοαι 
δυο]  οϊώ.  δυο  Α^  ρΓ  _  Π?  6  συλοι  Λ*  (στ.  Α1)  |  εξωτέρων]  εξέδρων 
Α  |  γης]  +  (δυΐ)  οι  γ'  '%· )  πεντήκοντα  (^)  7  τρόπον]  +  και  Α  \  των  προς 
βορραν]  ρΐ"  τ  0,  |  πηχών  8  πηχών  [°  (-χεων  Α)]  ρτ  ην  Βη1>Α(^ 479 
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Β  είσιν  αι  αντιπρόσωποι  ταύταις'  το  παν  πηχών  εκατόν.     9  καϊ  αί  θύραι  9 
των  εξεδρών  τούτων  της  εϊσόδου  της  προς  άνατοΧάς  τον  είσπορεύεσθαι 

δι'  αυτών  εκ   της   αύΧης  της  εσωτέρας  10 κατά  το   φώς  τον   εν  αρχή  ίο 
περίπατου"    και  τα  προς  νότον   κατά   πρόσωπον  τον   νότον,  κατά 
πρόσωπον   τον   άποΧοίπου   κα\    κατά    πρόσωπον  τον  διορίζοντος" 
καϊ  αί  εξέδραι  "και  6  περίπατος  κατά  πρόσωπον  αντών,  κατά  τά  ιι 
μέτρα  εξεδρών  τών  προς  βορράν  και  κατά  το  μήκος  αυτών  και  κατά 
το  εύρος  αυτών  κα\  κατά  πάσας  τάς  εξόδους  αντών  και  κατά  πάσας 
τάς  επιστροφάς  αντών  κα\  κατά  τά  φώτα  αντών  και  κατά  τά  θνρώ- 
ματα  αντών,  12τών  εξεδρών  τών  προς  νότον,  καϊ  κατά  τά  θνρώματα  ΐ2 
άπ'  άρχης  τον  περιπάτον  ως  επ\  φώς  διαστήματος   καλάμον,  και 
κατ*  άνατοΧάς  τον  είσπορεύεσθαι   δι'  αυτών.     13κα\  είπεν  προς  με  13 
Αί  ε'ζεδραι  αί  προς  βορράν  και  αι  εξεδραι  αί  προς  νότον,  ουσαι  κατά 
πρόσωπον  τών  διαστημάτων,  αύται  είσιν  αι  εξέδραι  τον   άγιου,  εν 
αϊς  φάγονται  εκει  οι  ίερεΊς  υιοί  Έ,αδδούκ  οι  εγγίζοντες  προς  Κύριον 
τά  άγια  τών  άγιων  και  εκεί  θησονσιν  τά  άγια  τών  άγιων  και  την 

θνσ'ιαν  κα\  τά  περ\  αμαρτίας  και  τά  περι  αγνοίας,  διότι  ό  τόπος  άγιος. 
Ί4ονκ  εϊσεΧενσονται  εκεί  παρεξ  τών  ιερέων,  ουκ  εξεΧεύσονται  εκ  τον  14 
άγίον   εϊς  την  αύΧην  την  εζωτεραν,  όπως  διά  παντός  άγιοι  ώσιν  οι 
προσάγοντες'  και  μη  άπτωνται  του  στοΧισμού  αυτών  εν  οις  Χειτονρ- 
γονσιν  εν  αυτοϊς,  διότι  άγιά  εστίν   και  ενδύσονται  Ιμάτια  έτερα  δταν 

άπτωνται  του  Χαον.  15  Και  σννετεΧεσθη  η  διαμετρησις  του  ο'ίκου  15 
εσωθεν.     και  εζηγαγεν  με  καθ  όδόν  της  πύΧης  της  βΧεπονσης  προς 

άνατοΧάς,   και    διεμέτρησεν   το   νπόδειγμα  τοΰ  ο'ίκου   κνκΧόθεν  εν 
διατάζει.     16 και  εστη  κατά  νώτου  της   πύΧης  της  βΧεπούσης  κατά  ι6 
άνατοΧάς,  και  διεμέτρησεν  πεντακοσίονς  εν  τω  καΧάμω  τον  μέτρου. 

17 και  επεστρεψεν  προς  βορράν  και  διεμέτρησεν  το  κατά  πρόσωπον  \η 
τον  βορρά,  πήχεις  πεντακοσίονς  εν  τω  καΧάμω  τον  μετρον.     18 και  ι8 
επεστρεψεν   προς   θάλασσαν   και  διεμέτρησεν   το   κατά  πρόσωπον 

Α(2       8  αι  αντιπροσ.]  οπι  αι  Α  |  πηχών  ι°]  πήχεων  Α  10  περίπατου] 
ρΓ  του  Α<3  |  και  κατα  προσ.  του  διορίζοντος]  ρτ  -      \  αι  εξεδραι]  οπι  αι 
11  εξέδρων]  ρΓ  των  Α  +  (δίΛ  '*· )  την  οδον       |  οπι  και  2°  Α  12  κατ] 
κατα  13  αι  προς  νοτον]  οπι  αι        |   οΐ'σαι]  ρΓ  αι  Α<3   |  διαστε- 
ματώ\  Α  |  υιοί  Σαδδουκ]  ρΓ  οι  Α(^)  (ρτ  τ  (1?)  |  οπι  και  εκει  θησονσιν  τα  αγια 
των  άγιων  Α  \  θνσιν  ζ)*  (-σιαν  0*)  |  περι  2°]  νπερ  |  άγιος]  +  εστίν  Α 
14  εϊσεΧενσονται]  εισελενσεται  Α  |  ονκ  2°]  ρΓ  και  Α  |  θ7τω5...οι  προσαγοντες] 
ρΓ  _  ζ)?  |  ε\ν  ου  Β*  εν\  ου  Β?  |  ενδνσονται  ιμάτια  έτερα]  ιμάτια  ενδνσονται 
τα  έτερα  15  ρΓ  ίΐί  σννετεΧεσθη  η  διαμετρησις  τον  νο  ον  ̂ η1?5υΡ  |  προς] 
κατα  Β3ΐ3ΐη2  Κατ  Α  16  κατα  2°]  κατ  Α(^  17  μετρον  (-του  Β*  -τ ρου 
Β3*5)]  +  (δπΐ»  Φ)  κνκΧω  ζ) 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ χυιι  8 

19  θαλάσσης,   πεντακόσιους  έν  τώ   καλάμω  τού   μέτρου.      19  και    επέ-  β 
στρεψεν  προς  νότον  και  διεμέτρησεν  κατέναντι  του  νότου,  πεντα- 

2ο  κοσίους  εν  τω  καλάμω  του  μέτρου,  20τά  τέσσερα  μερη  του  αυτόν 
καλάμου'  και  διεταξεν  αύτόν  και  περίβολον  αυτών  κύκλω,  πεντα- 

κοσίων προς  ανατολάς  και  πεντακοσίων  πηχών  εύρος,  του  διαστέλλειν 
ανά  μέσον  των  άγιων  και  ανά  μέσον  του  προτειχίσματος  του  εν 

διατάζει  του  ο'ίκου. 
ΧΙ-ΙΙΙ   ι        τΚαί  ήγαγέν  με  έπι  την  πύλην  την  βλέπουσαν  κατά  ανατολάς, 

2  και  έξήγαγέν  με·  2  και  ιδού  δόξα  θεού  Ισραήλ  ηρχετο  κατά  την  όδ6ν 
την  προς  ανατολάς,  και  φωνή  της  παρεμβολής  ως  φωνή  διπλασια- 
ζόντων   πολλών    και   ή   γη   έξέλαμπεν  ώς   φέγγος  άπο  της  δόξης 

3  κυκλόθεν.  3  και  ή  ορασις  ην  'ίδον  κατά  τήν  ορασιν  ήν  'ίδον  οτε 
είσεπορευόμην  του  χρισαι  τήν  πόλιν,  και  ή  δρασις  τού  άρματος  ου 

'ίδον  κατά  τήν   ορασιν  ήν   'ίδον  επι  τού   ποταμού  τού  Χοβάρ'  και 
4  πίπτω  έπ\  πρόσωπον  μου.     *και  δόξα  Κυρίου  εϊσηλθεν  εις  τον  οίκον 
5  κατά  τήν  οδον  της  πύλης  της  βλεποΰσης  κατά  ανατολάς.  5 και 
άνέλαβέν  με  πνεύμα  και  είσήγαγέν  με  εις  τήν  αύλήν  τήν  έσωτεραν, 

6  και  ιδού  πλήρης  δόξης  Κυρίου  6  οίκος.  6  και  εστην,  και  ιδού  φωνή 
εκ  τού  ο'ίκου  λαλούντος  προς  με,  και  ο  άνήρ  ίστηκει  έχόμενός  μου, 

7  7  και  είπεν  προς  με  'Έόρακας,  υιέ  άνθρωπου,  τον  τόπον  τού  θρόνου 
μου  και  τον  τόπον  τού  'ίχνους  τών  ποδών  μου,  εν  οίς  κατασκηνώσει 
το  ονομά  μου  εν  μέσω  ο'ίκου  Ισραήλ  τον  αιώνα'  και  ού  βεβηλώσουσιν 
ούκέτι  οίκος  ̂ Ισραήλ  το  όνομα  το  αγιόν  μου,  αυτοί  και  οι  ήγονμενοι 
αυτών,  εν  τή  πορνεία  αυτών  και  εν  τοΊς  φόνοις  τών  ήγονμένων  έν 

8  μέσω  αυτών,  8έν  τω  τιθέναι  αυτούς  το  πρόθυρόν  μου  έν  τοις  προ- 
θύροις  αυτών  και  τάς  φλιάς  μου  έχομένας  τών  φλιών  αυτών  και 
έδωκαν  τον  τοίχόν  μου  ώς  συνεχόμενον  εμού  και  αυτών,   και  έβε- 

18  θαλάσσης]  ρΓ  της  Α  |  μέτρου]  +  ($\ά>  ·*  )  κνκλω  19  κατέναντι]  Α  Ο 
κατά  πρόσωπον  Α  |  νότου]  ναου  Β3Π1£  (νοτ.  ηοη  ΐη^Ι  Β11)  20  τα  τέσσερα]  τα 
τέσσαρα  Β*5  εις  τα  τέσσαρα  Α  |  μερη]  +  εμετρησεν  |  του  αυτού  κάλαμου]  του 
αυτού  μέτρου  Α  τω  αντω  καλαμω  (,)3  \  αυτών]  αυτόν  Α  |  πεντακοσίων  ι°]  πεντα- 

κόσιοι |  πετακοσιων  (ι°)  (^*  (ν  δΐιρβΓδΟΓ  <33)  |  πήχεων  Α  ΧΙ^ΙΙΙ  1  κατά] 
κατ  Α(^  |  και  εξηγαγεν  με]  ρΓ  _  2  την  προς]  της  πύλης  της  βλεπουσης 

προς  Α  |  διπασια'ζοντων  Β*  (διπλ.  Β13)  |  δοξης]  +  κύ  Α  3  τον  αρμ.  ου  ιδον] 
ρτ  _  (^?  |  ιδον  3°,  4°]  €<-δ°ν  Α  |  ην  3°]  ου  Α  |  του  Χοβαρ]  οτη  του  4  κατα 
1°]  κατ  Α^)  5  πλήρη  Β*  (πλήρης  Β3Ϊ))  6  και  εστην  (εστη  Β*  εστην 
Β3^)]  ρϊ"  -  (^?  |  ο  ανηρ]  οηη  ο  Α  |  ειστηκει  Β^^ι)^*  7  εωρακας  Β'Α  |  οπι  τον 
τόπον  του  θρ.  μου  (,)*  (Ιιαΐ;  (^,Τΐ*ί)  |  τον  τόπον]  οπι  τον  Β*  (ΗηΙ)  Β3ΐ))  |  οπι  και 
2°  |  οίκου]  ρΓ  του  Α  |  τον  αιώνα]  ρΓ  εις  Α  |  ου]  +  μη  Α  \  οίκος]  ρΓ  ο  Α  | μου  το  αγιον  Α 
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ΧΙΛΙΙ  9 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

Β  βήλωσαν  το  όνομα  το  άγιόν  μου  έν  ταχς  άνομίαις  αυτών  αίς  έποίονν 
και  έξέτριψα  αυτούς  έν  θυμω  μου  και  έν  φόνω.    9 και  νυν  άπωσά-  9 
σθωσαν  την  πορν€ΐαν  αυτών  και  τους  φόνους  τών  ηγουμένων  αυτών 

απ*  εμού,  και  κατασκηνώσω  έν  μέσω  αυτών  τον  αϊώνα.    10 κα\  συ,  ίο 
υιέ   ανθρώπου,  δειξον  τω   οίκω  "Ισραήλ  τον  οίκον,  και  κοπάσουσιν 
άπο  τών  αμαρτιών  αυτών   κα\  την  ορασιν  αύτού  κα\  την  διάταξιν 

αυτού,  11  και  αύτοι  λήμψονται  την  κόλασιν  αυτών  περί  πάντων  ων  ιι 
εποίησαν,    και  διαγράψεις  τον  οίκον  και  τάς  εξόδους  αύτου  και  την 
ύπόστασιν  αύτου,  και  πάντα  τα  προστάγματα  αυτού  και  πάντα  τα 
νόμιμα  αύτου  γνωριεΐς  αύτοϊς  και  διαγράψεις  εναντίον  αύτών,  και 
φυλάγονται  πάντα  τά  δικαιώματά  μου  και  πάντα  τα  προστάγματά 

μου    και   ποιήσουσιν    αύτά.     12  και   την    διαγραφήν  του    οϊκου   έπι  ΐ2 
της    κορυφής   του    ορούς,    πάντα    τά    ορια    αύτου    κυκλόθεν  αγια 

άγιων.  13 Και  ταύτα  τά  μέτρα  τού  θυσιαστηρίου  εν  πήχει  τού  13 
πήχεος  και  παλαιστής-  κόλπωμα  βάθους  έπ\  πήχυν,  και  πήχυς  το 
εύρος,   και  γεισος  έπι  το  χείλος  αύτού   κνκλόθεν   σπιθαμής.  και 

τούτο  το  ύψος  τού  θυσιαστηρίου- 14 εκ  βάθους  της  αρχής  τού  κοιλώματος  14 
αύτού  προς  το  ΐλαστήριον  το  μέγα  τούτο  ύποκάτωθεν  πηχών  δύο, 
και  το  εύρος  πήχεος.     και  άπο  τού  ϊλαστηρίου  τού  μικρού  έπι  το 

ΐλαστήριον   το  μέγα  πήχεις  τέσσαρες,  και  εύρος  πήχυς.    15  και  το  15 
άριήλ  πηχών  τεσσάρων,  και  άπο  τού  άριήλ  και  υπεράνω  τών  κεράτων 

πήχυς.    16 και  το  άριήλ  πηχών  δώδεκα  μήκους,  έπι  πήχεις  δώδεκα·  ι6 
τετράγωνον    επϊ   τά    τέσσερα   μέρη    αύτού.      17  και    το    ΐλαστήριον  ι  γ 
πηχών    δέκα    τεσσάρων    το    μήκος,    έπι    πήχεις    δέκα  τέσσαρες· 
το   εύρος   έπι    τέσσερα  μέρη  αύτού,   και    το  γείσος   αύτω  κυκλό- 

^       8  και  εν  φονω]  ρτ  -  ζ^"1       9  πορνιαν  Α  |  τον  αιώνα]  ρΓ  ευ  Α       11  και  ι°] 
ρΓ  ει  πως  εντραπωσι  0™%  |  ληψονται  Β15  ί^)3  |  οίκον]  +  και  την  ετοιμασιαν  αντου 
Α  61  (δΐιΐ)  θ'  *)       |  αυτοί;  ι°]  +  και  τας  εισόδους  αυτού  Α  61  (βιΛ  οι  γ'  %  ) 

|  αυτού  40]  +  (δΐιΙ>  ·&)  και  παντας  τους  νομούς  αυτού  (^)  |  διαγράψεις  ι°] 
διαγράφεις  Α  |  φυλαξωνται  12  άγιων]  +  εισιν.  ούτος  ο  νομός  του 
οίκου  Α  + εισιν.  (θ'  *·)  οι>το$  ο  ν.  τ.  οίκου  13  ρΓ  ΙΪΙ  μέτρα  θυσιαστη- 
ριου  και  των  εντός  (^π^υρ  |  €μ  πηχει  του  πηχεος]  εν  π.  τ.  πηχεως  Α  εν  τ. 
πηχεος  ̂   +  (δαΒ  αθ'  ·*·)  και  πηχεως  α'  πηχεος  το\  πηχών  πηχεας  το 
κόλπωμα  ην  σ'  πηχισμο]  πεπηχισμενον  0™%  |  κόλπωμα  βάθους]  το  κόλπωμα 
βάθος  Α  κολπ.  βάθος  |  επι  πηχυν]  ρτ  πηχυς  Α  |  γεισος]  αθ'  οριον  σ' 
περιορισμον  0™ζ  |  το  χβιλοϊ]  του  χείλους  Α  |  σπιθαμής]  +  μιας  14  μεγα 
ι°]  μετα  0*  (μεγα  ζ)1™2)  |  τούτο]  το  Α  |  7Γτ;χο5  Β*  (πηχεος  Β3*5)  |  πηχνς]  νς 
5ΐιρ  Γ3.5  Βαΐ3νί<1  πηχεως  Α  15  αριηλ  ι°]  £(3ηοί  φως  μου  ΘΙ'  ητοι  ορος  θυ 
δις  το  θυσιαστηριον  ούτως  εκαλεσε\  ̂ Iηε  16  δώδεκα  ι°]  δεκα  δυο  | 
δώδεκα  2°]  δεκα  δυο  ̂   +  πλάτους  Α  +  πλάτος  |  τέσσαρα  Β^  17  τέσσαρες] 
τεσσάρας  \  εύρος]  +  τετράγωνον  Α  |  τέσσερα  (τέσσαρα  Β^)]  ρ  γ  τα  Α  |  αιτώ] αυτών  Α 
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θεν    κυκλούμενον    αυτώ    ήμισυ    πήχεος,    και    το    κύκλωμα    αύτοϋ  Β 
πηχυς   κυκλόθεν    και    οι   κλιμακτηρες  αυτού  βλέποντες   κατ  άνα- 

ι8  τολάς.  18 Και  εΐπεν  προς  μέ  Υιέ  ανθρώπου,  τάδε  λέγει  Κύριος 
6  θεός  Ισραήλ  Ύαύτα  τα.  προστάγματα  του  θυσιαστηρίου  έν  ημέρα 
ποιήσεως  αυτού,  του  άναφέρειν  έπ    αύτοΰ  ολοκαυτώματα  και  προσ- 

19  χ* ε ιν  προς  αυτό  αιμα.  19 και  δώσεις  τοις  ίερεύσι  τοις  Αευείταις 
τοϊς  έκ  του  σπέρματος  Σαδδούκ  τοϊς  έγγίζουσι  προς  με,  λέγει 
Κύριος  6  θεός,  του  λειτουργειν  μοι,  μόσχον  έκ  βοών  περί  αμαρτίας. 

2ο  20 και  λήμψονται  έκ  τσυ  αίματος  αυτού,  και  έπιθήσουσιν  έπ\  τά 
τέσσερα  κέρατα  του  θυσιαστηρίου  και  έπϊ  τάς  τέσσαρας  γωνίας  του 

2ΐ  ΐλαστηρίου  και  έπι  την  βά/τιν  κύκλω,  και  έξϊλάσονται  αυτό.  21  και 
λήμψονται  τον  μόσχον  τον  περί  αμαρτίας,  και   κατακαυθήσεται  έν 

22  τώ  άποκεχωρισμένω  του  οίκου  έξωθεν  τών  αγίων.  22  και  τη  ημέρα 
τχι  δευτέρα  λημψονται  έρίψους  δύο  αϊγών  άμώμους  υπέρ  αμαρτίας, 
και  έξιλάσονται  το  θυσιαστηριον  καθότι  έζιλάσαντο  έν  τω  μόσχω. 

23  23 και  μετά  το  συντελέσαι  σε  τον  έξιλασμόν    προσοίσουσι  μόσχον 
24  εκ  βοών  αμωμον  και  κριον  εκ  προβάτων  άμωμον,  24  και  προσοίσετε 

εναντίον   Κυρίου·    και    έπιρίψουσιν    οι    ιερείς    έπ*   αυτά    αλα,  και 
25  άνοίσουσιν  αυτά  ολοκαυτώματα  τω  κυρία».  25 επτά  ημέρας  ποιήσεις 

εριφον  υπέρ  αμαρτίας  καθ*  ήμέραν  και  μόσχον  έκ  βοών  και  κριον 
■ζ6  έκ  προβάτων,  άμωμα  ποιησουσιν  26 επτά  ημέρας-   και  έξιλάσονται  το 

θυσιαστηριον   και  καθαριοΰσιν   αυτό,  και   πλησουσιν  χείρας  αυτών. 

27  27 και  εσται  από  της  ημέρας  της  ογδόης  και  έπε κείνα  ποιησουσιν  οι 
Ιερείς  έπϊ  το  θυσιαστηριον  τά  ολοκαυτώματα  υμών  και  τά  του  σωτηρίου 
υμών  και  προσδένομαι  υμάς,  λέγει  Κύριος. 

ΧΙΛν   χ        χΚαι  έπεστρεψέν  με  κατά  την  όδόν  της  πύλης  τών  άγιων  της 
έξωτέρας  της  βλεπούσης  κατ*  ανατολάς,  και  αύτη  ην  κεκλεισμένη. 

2  2και  ειπεν  προς  μέ  Κύριος  Ή   πύλη  αύτη  κεκλεισμένη  εσται,  ουκ 
άνοιχθησεται,  και  ούδβΐϊ  μη  διέλθη  δι  αυτής-  οτι  Κύριος  ό  θεός  του 

17  πηχεος]  πηχεως  Α  18  ο  θεος  Ισραήλ]  κς       |  ολοκαυτώματα]  Αζ> 
ρΓ  τα  Α  |  αυτο]  το  Α  19  ιερευσιν  Α(^)  |  Λευιταις  Α()  |  τοις  εκ]  οιτι 
τοις  Α  |  τοις  εγγιζουσι  {-σιν  Α)]  ρΓ  και  Α  |  ο  θεός]  κς  |  του  λειτουργεί] 
του  Αενι  λειτ.  Α  \  μόσχων  Α  20  ληψονται  0*:  ΐΐεπι  21,  22  \  επιθη- 
σουσι  Β*  (-σιν  Β3ΐ>)  |  κύκλω]  +  και  περιραντιεις  αυτο  Α  €ΐ  (511 1)  )  |  αυτο] 
αυτόν  Α  21  περι]  υπέρ  Α(^  22  αιγών]  ρΓ  απο  Α  \  καθότι]  καθώς 
Α  |  μοχου  Α  (μοσχ.  Α&?)  23  προσοισουσιν  Α(^  |  προβάτων]  ρΓ  των  Α(£ 
24  επιρριψουσιν  Β15  |  αλαί  Α  25  προβάτων]  ρΓ  των  Α(^)  26  καθαρι- 
σουσιν  Α  \  πλησουσι       \  χείρας  αυτών]  τας  χείρας  αυτής  Α  27  και 
ι°]    ρΓ  (ηπΙ)   '%·)    και    συντελεσονσιν  τας    ημέρας        \  Κύριος]   ρΓ   κΤ  ̂  
XI, IV  2  προς  με  Κύριος]  κΊ  προς  με  Α  |  οιτι  ουκ  άνοιχθησεται  Α 
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χυν  3 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

[  ΊσραήΧ  είσεΧεύσεται   δι    αντης,   και  εσται   κεκλεισμένη.     3 διότι    6  3 
ηγούμενος,   ούτος    καθησεται   εν   αντί]   του  φαγείν   άρτον  Εναντίον 
Κυρίου·   κατά  την  όδον  αίΧάμ  της  πύΧης  είσεΧεύσεται,  και  κατά  την 
όδον  αυτού  έξεΧεύσεται.    4 και  είσηγαγέν  με  κατά.  την  όδον  της  πύΧης  4 

της  προς  βορράν  κατέναντι  του  ο'ίκον    κα\  ΐδον,  και  ιδού  πΧηρης 
δόξης  6  οίκος  του  κυρίου,  και  πίπτω  επ\  πρόσωπον  μου.    5 και  είπεν  5 
Κύριος  προς  με  Υιέ  ανθρώπου,  τάξον  εις  την  καρδίαν  σον,  και  ΐδ* 
τοις  όφθαΧμοϊς  σον,  και  τοις  ώσϊν  άκουε  πάντα  οσα  εγώ  λαλώ  μετά 
σου,  κατά  πάντα  τα  προστάγματα  οΐκου  Κυρίου  και  κατά  πάντα  τά 

νόμιμα  αύτού'   και  τάξεις  την  καρδίαν  σον  εις  την  εϊσοδον  τον  ο'ίκον 
κατά  πάσας  τάς  εξόδους  αυτού  €ν  πάσι  τοις  άγίοις.    6 και  έρεϊς  προς  6 
τον  οίκον  τον  παραπικραίνοντα,  προς  τον  οίκον  του  ΊσραήΧ  Τάδε 
Χέγει  Κνριος  6  θεός  Ίκανούσθω  χιμΐν  από  πασών  τών  ανομιών  υμών, 
οίκος  ΊσραήΧ,  7  του  είσαγαγείν  υμάς  υιούς  άΧΧογενείς  άπεριτμητονς  η 
καρδία  και  άπεριτμητονς  σαρκί,  τον  γίνεσθαι  εν  τοις  άγίοις  μον  και 
έβεβηΧονν  αυτά  εν  τω  προσφέρειν  νμάς  αρτονς  σάρκας  και  αίμα,  και 

παρεβαίνετε  την  διαθηκην  μον  έν  πάσαις  ταίς  άνομίαις  νμών,  8  και  8 
διετάξατε  τον  φνΧάσσειν  φνλακάς  εν.  τοις  άγίοις  μον.  9  Δια  ο 
τούτο  τάδε  Χέγει  Κνριος  6  θεός  ΙΙάς  νιος  άΧΧογενης  άπερίτμητος 
καρδία  και  άπερίτμητος  σαρκί  ουκ  είσεΧεύσεται  εις  τά  άγιά  μου  £ρ 

πάσιν  νιοΐς  αλλογενών  τών  όντων  εν  μέσω  ο'ίκον  ΊσραήΧ,  10  αλλ '  ή  ίο 
οι  ΑενεΊ,ται  οΐτινες  άφηλαντο  άπ'  εμού  εν  τω  πΧανάσθαι  τον  Ίσρατ/λ 
απ*  εμού  κατόπισθεν  τών  ενθνμημάτων  αντών  και  Χημψονται  άδικίαν 
αυτών,  "και  έσονται  εν  τοϊς  άγίοις  μον  Χειτονργούντες  θνρωροϊ  έπι  ιι 
τών  πνΧών  τον  ο'ίκον  και  Χειτονργούντες  τω  οίκω*  ούτοι  σφάξονσιν 
τά    ολοκαντώματα    και    τάς  θνσίας  τώ   Χαω,   και    ούτοι  στησονται 

εναντίον  τον  λαού  του  Χειτονργείν  αύτοΐς.     12άνθ    ών  εΧειτουργουν  ΐ2 
αύτοίί   προ   προσώπου  τών   είδώΧων   αντών,  και  έγένετο  τω  οικω 

3  ηγονμενος]  +  (5ηύ  οι  γ'  *)  άρχων  |  ούτος]  αυτής  Α  4  της  προς]  οηι 
Τ7?5  ̂ *  (ί13·0  ̂ Iηε)  |  ειδον  Β3ΐ)  |  δο£775]  +  (δυΒ  οι  γ'  *· )  κύ  ̂   |  του  κυρίου]  οηι 
τον  Α<3  5  ωσιν]  +  σου  Α^  |  οηι  κατά  2°  |  εισοδον]  οδον  ̂   |  πασιν  Α^ 
6  ο  θεος]  κς  0.  |  Ισραήλ  2°]  ρΓ  του  Α  7  γινεσθαι]  γενέσθαι  Α  |  βεβηλοιν 
Α  |  αρτονς]  +  μου  Α  61  (δυΐ)  '^')  Ω  I  σάρκας]  ρΓ  και  Α  στεαρ  8  και] 
ρΓ  και  ουκ  εφνλαξατε  (εφυλαξασθε  0)  την  φυΧακην  των  άγιων  μου  Α  6ί  («ιισ 
0'     )  ̂  I  ΟΓη  €ν  ̂   Ι®  Αευιται  Α^  |  άφηλαντο]  αφειλαντο  Α  \  Ισραήλ] 
+  οι  επλανηθησαν  Α  61  (δΐΐϋ  α'θ'  ·*  )  |  ληψονται  Β13^*:  ίίεηι  13,  22  ϋίδ  | 
αδικία^]  ρΓ  την  Α  11  έσονται]  ησαν  (^"^  |  οικω]  +  κΰ  Α  |  ούτοι  σφαξον- 
σιν . . .αυτοις]  αάηοί  αντι  του  οι  άλλοι  οι  τιμιωτεροι  ιερείς  τας  θυσίας  εποιονν 
κ  τας  ολοκαντωσεις  και  οντοι  υπηρετούν  αντοις  ̂ Π1^  I  τον  λειτονργειν]  υιη τοι;  Α  12  οιη  οικω  Α 
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ΊσραηΧ  εις  κόΧασιν  αδικίας"  ένεκα  τούτον  ηρα  την  χείρά  μον  επ'  αν-  Β 
13  τους,  Χεγει  Κύριος  6  θεός,  13  και  ουκ  εγγιούσι  προς  με  τον  ίερατεύειν 

μοι,  ούδε  τον  προσάγειν  προς  τα.  άγια  νιων  τον  ΊσραηΧ  ούδε  προς 
τα  αγια  των  άγιων  μον  και  Χημψονται  ατιμιαν  αντων  έν  τη  πΧανησει 

ΐ4  η  επΧανηθησαν.     14καί  καταξουσιν  αυτούς  φυΧάσσειν  φυΧακάς  του 
ΐ5  οΐκον  «ί  πάντα  τα  έργα  αύτού,  κα\  εις  πάντα  οσα  άν  ποιησωσιν.  ι$οί 

ιερείς  οι  Αενεϊται  οί  νιοι  τον  Σαδδούκ  οΐτινες  εφυΧάξαντο  τάς  φυΧακάς 

των   άγιων  μου  εν  τω   πΧανάσθαι  οίκον   ΊσραηΧ  άπ'   εμού,  ούτοι 
προσάξουσιν  προς  με  τον  Χειτονργεϊν  μοι,  και  στήσονται  προ  πρόσ- 

ωπον μον  τον  προσφερειν  μοι  θυσ'ιαν,  στεαρ  και  αίμα,  Χεγει  Κύριος 
ι6  6  θεός.     ι6ούτοι  είσεΧεύσονται  εις  τά  άγιά  μον,  κα\  οντοι  προσεΧεύ- 

σονται  προς  την  τράπεζάν  μον  τον  Χειτονργεϊν  μοι,  κα\  φυΧάξουσιν 

17  τάς  φνΧακάς  μον.     17  και  εσται  εν  τώ   είσπορεύεσθαι  αντονς  τάς 
πύΧας  της  αύΧης  της  εσωτέρας,  στοΧάς  Χινάς  ενδύσονται·  και  ουκ 
ενδύσονται  ερεά  εν  τω  Χειτονργείν  αντους  από  της  πύΧης  της  εσω- 

ι8  τέρας  αύΧής.     18 και  κιδάρεις  Χινάς  εξουσιν  επ\  ταίς  κεφαΧαίς  αυτών, 
και  περισκεΧη  Χινά  εξουσιν  επί  τάς  όσφύας  αυτών,  και  ου  περι- 

19  ζώσονται  βία.  19 και  εν  τω  εκπορενεσθαι  αυτούς  εϊς  την  αυΧην  την 
εξωτεραν  προς  τον  Χαον  εκδύσονται  τάς  στοΧάς  αυτών,  εν  α'ις  αύτο\ 
Χειτουργοΰσιν  εν  αύταΐς,  κα\  θησουσιν  αυτάς  εν  ταίς  έξεδραις  τών 
άγιων,  κα\  ενδύσονται  στοΧάς  ετέρας,  και  ού  μη  άγιάσωσιν  τον  Χαον 

2ο  εν  ταϊς  στοΧαϊς  αυτών.     §20και  τάς  κεφαΧάς  αυτών  ου  ξυρήσονται,  §Γ 
και  τιϊϊ  κόμας  αυτών  ού  ψιΧώσονσιν'  καλύπτοντες  καΧύψουσιν  τάς 

2ΐ  κεφαΧάς    αυτών.      21  και   οίνον    ού    μη    πίωσιν   πάς  ιερεύς  εν  τω 

12  εΐί]  ει  Β*  (ευ  Β3Ϊ1)  |  ένεκα]  ένεκεν  Α  |  θεος]  +  και  λημφονται  την  ατιμιαν  Α(^Γ 
αυτών  Α  +  (δίΛ  θ'      )  και  λημψ.  τ.  ανομιαν  αντ.  13  εγγιουσιν  Α<5  | 
προσάγειν]  προσαγαγειν  Α  |  τα  αγια]  ρΓ  πάντα  αάηοϋ  αγια  υιων  Ιηλ  καλεί 
πασαν  τώ\  Αευιτω\  την  λειτουργια\  (,)ηι£  |  του  ΙσραηΧ]  οπί  του  Α(^  |  τα  αγια  των 
άγιων]  αάηοΐ  αγια  άγιων  καΧει  τας  θυσίας  τας  του  αρχιερευσι  προσήκουσας 
0™%  |  ατιμιαν]  ρΓ  την  Α  14  και  καταξουσιν]  δεδωκα  γαρ  <3ιη£  |  κατα- 

ξουσιν... οίκου]  αάηοΐ  α»τι  του  ούτως  ημαρτανο\  καίτοι  αφωρισμενοι  παρ  εμου 
ινα  κ  καταξουσιν  αυτούς  φυ\ασσεϊ\  φύλακας  του  ιερου'  η  οτι  επιτρέπει  πάλιν 
αυτούς  μετα  τή\  ανακλησϊ\  λειτουργειν  απαξ  δεδωκοτας  δική\'  προς  τω  και  αργη- 
σαι  του  λειτουργειν  της  αιχμαλωσίας  το|  χρονον  Γ,)ιηίί  \  καταξουσιν  αντονς]  και 
ταξουσιν  αυτού  Α  |  ποιησωσιν]  +  (ζχά)  οι  γ'  %  )  εν  αυτω  15  Λευιται 

\  οι  υιοι  του  Σαδδουκ]  υιοι  Σ.  |  εφυλαξαντο]  εφυλαξά\  |  οίκον]  ρν 
τον  Α^  |  οπί  μοι  2°  Α  |  θυσιαν]  ρΓ  _  (^?  17  οιη  και  ι°  Α<^)  |  έρεα]  ερια 
Βα1)  |  της  εσωτέρας  αυλής]  της  αυλής  της  εσωτέρας  +  και  εσω  Α  εΙ  (δαΰ 
α'θ'  *  )  18  οιτϊ  και  ι°      |  κιδαρις  Α  |  ταυ  κε0αλαυ]  τα$  κεφάλας  ̂   | 
τας  οσφνας]  ταις  (τας  0*)  οσφνσιν  Α  (-σειρ)  19  αυτού  Β*  [αυτούς  Βαΐ5) 
20  ου  1°]  +  ̂   Α  οπί  Γ  |  οι»  2°]  +  μη  Α  |  καλυφωσιν  Β*Α  (-^οι;σι  Β';) 
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Β  είσπορεύεσθαι  αυτούς  είς  την  αύΧήν  την  έσωτέραν.    22 και  χήραν  κα\  22 
έκβεβΧημένην  ου  Χήμψονται  έαυτοίς  είς  γυναίκα,  άλλ'  η  παρθένον 
έκ  του  σπέρματος  Ισραήλ·  και  χήρα  εάν  γένηται  εξ  ιερέως,  Χήμψονται. 
23  και  τον  Χαόν  μου  διδάξουσιν  ανά  μέσον  άγιου  και  βεβήΧου,   και  23 
ανά  μέσον   καθαρού   και  ακαθάρτου  γνωριονσιν   αυτοϊς'     24 και  εττι  24 
κρίσιν  αίματος  ούτοι  έπιστήσονται  του  διακρίνειν  τά  δικαιώματα  μου 

δικαιώσουσιν,  και  τά  κρ'ιματά  μου  κρινοΰσιν,  και  τά  νόμιμα  μου  και 
τά  προστάγματα  μου  έν  πάσαις  ταις  έορταις  μου  φυΧάξονται,  και  τά 

σάββατά  μου  άγιάσουσιν.      25  και  έπ\  ψυχήν  ανθρώπου  ουκ   είσ-  25 
ελευσονται  του  μιανθήναΐ'  αλλ   ή  έπ\  πατρ\  και  μητρί  και  έπ\  νιω 
και  €7γι  θυγατρΧ  και  έπι  άδεΧφω  και  επί  αδελφέ  αυτού,  ή  ού  γέγονεν 

II  Γ  άνδρί,  μιανθήσεται.    20 και  μετά^  το  καθαρισθήναι  αυτόν  επτά  ημέρας  ιβ 
έξαριθμήσει  αύτώ'  27 και  $   αν  ημέρα  είσπορεύωνται  είς  την  αυΧήν  27 
την  εσωτεραν  του  Χειτουργειν  (ν  τώ  άγ'ιω,  προσοίσουσιν  ϊΧασμόν, 
λέγει  Κύριος  ό  θεός.    28  και  εσται  αυτοϊς  είς  κΧηρονομίαν  εγώ  κΧη-  28 
ρονομία  αυτοΊς,  και  κατάσχεσις  αύτοΐς  ου  δοθήσεται  έν  τοις  υΊοϊς 

ΊσραήΧ,  οτι  έγώ  κατάσχεσις  αυτών.    29 και  τάς  θυσίας  και  τά  υπέρ  29 
αμαρτίας  και  τά  υπέρ  αγνοίας  ούτοι  φάγονται,  και  πάν  άφόρισμα 

έν  τω  ΊσραήΧ  αύτοΊς  εσται·  30  άπαρχαι  πάντων  και  τά  πρωτότοκα  30 
πάντων  και  τά  άφαιρέματα  πάντα  έκ  πάντων  τών  απαρχών  υμών 

τοις  ίερευσιν  'έσται.     και  τά  π ρωτογενήματα  υμών  δώσετε  τω  Ίερει, 
του  θειναι  ευΧογίας  υμών  έπ\  τους  ο'ικους  υμών.    31  και  πάν  θνησιμαΐον  31 
και  θηριάΧωτον  έκ  τών  πετεινών  και  εκ  τών  κτηνών  ου  φάγονται 
οι  ιερείς. 

χΚαι  έν  τω  καταμετρεΐσθαι  ΰμάς  την  γην  έν  κΧηρονομία  άφοριειτε  ι  ΧΙΛ 
άπαρχήν  τώ  κυρίω  άγιον  άπο  της  γης,  πέντε  και  είκοσι  χιλιάδας 

μήκος  και  εύρος  ε'ίκοσι  χϊΧιάδας·  άγιον  εσται  εν  πάσι  τοις  όρίοις 
αυτού  κυκΧόθεν.    2καϊ  εσται  εκ  τούτου  αγιάσματα  πεντακόσιοι  έπ\  2 
πεντακόσιους  τετράγωνον  κυκΧόθεν,  και  πήχεις  πεντήκοντα  διάστημα 

Α(^Γ       22  ου]  +  μη  Α  |  οηι  ει*  Γ  |  ΙσραηΧ]  ρτ  οίκον  (^Γ  |  γενηται]  +  (δΐιβ   *  ) 
χήρα  <3  |  εξ  ιερέως  Χημψονται]  Χημψ.  εξ  ιερέως  23  διδαξωσιν 

|  καθαρού  και  ακάθαρτου]  καθαρού  και  αναμεσον  ακάθαρτου  Α  ακάθαρτου 
και   καθαρού   (^Γ  |  γνωρισονσιν  24  ετι]  περι  (^Γ  I  τα  δικαιώ- 

ματα] ρΓ  και  Γ  |  δικαιωσονσιν]  ρΓ  τ  (^?  |  αγιασωσιν  ̂ *  (-σονσιν  (^3) 
25  ̂ υχι;  <3  I  οηι  και  ι°  |  μητρι]  ρΓ  ετι  Βα1Α  |  επι  $°]  εττ  Γ  |  αδελψω] 
+  αυτού  Α  |  €7τι  6°]  επ  ΓίθΓί  27  εισπορευωνται]  εισπορενηται  ̂   +  (δΐιΪ3 
·*)  εΐί  το  αγιον  ζ)  |  προσοίσουσιν]  προσοισει  28  οτι]  ρΓ  τ  | 
αυτών]  αυτοις  Α  29  αυτοί  (±*  (αυτοις  30  απαρχαι]  ρΓ  και 
Α  |  πάντα]  +  υμων  Α  |  δωσεται  Β* Α  (δώσετε  Β^Ο)  XXV  1  είκοσι 
2°]  δεκα  ̂   |  ττασιν  Α(^  2  αγίαο'Α'ατα]  ευ  άγιασμα  Α<2 
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3  αντώ   κνκλόθεν.      3  και  εκ   ταύτης    της   διαμετρήσεως    διαμετρήσεις  Β 
μήκος   πέντε  και  είκοσι  χιλιάδας  καΐ  εύρος  είκοσι  χιλιάδας,  και  εν 

4  αυτή  εσται  άγια  των  άγιων.  Λάπ6  της  γης  εσται  τοίς  Ίερενσιν  το"ις 
λειτονργονσιν  εν  τω  άγίιο,  και  εσται  τοις  εγγίζονσι  λειτονργείν  τω 
κνρίω·  και  εσται  αντοΐς  τόπος  εις  οΐκονς  άφωρισμενονς  τω  άγιασμω 

5  αυτών,  5  ε'ίκοσι  και  πέντε  χιλιάδας  μήκος,  και  εύρος  ε'ίκοσι  χιλιάδες· 
και  το"ις  Αενείταις  τοις  λειτονργονσιν  τω  ο'ίκω  αντοϊς  είς  κατάσχεσιν 

6  7τόλει$·  τον  κατοικεΐν.  6 και  την  κατάσχεσιν  της  πόλεως  δώσεις  πέντε 
χιλιάδας  ενρος,  και  μήκος  πέντε  και  είκοσι  χιλιάδας,  ον  τρόπον  η 

η  απαρχή  τών  άγιων  παντι  ο'ικω  Ισραήλ  έσονται.  7 και  τώ  ηγονμενω 
εκ  τούτον  και  άπο  τούτον  εις  τάς  άπαρχάς  τών  άγιων,  εις  κατάσχεσιν 
της  πόλεως,  κατά  πρόσωπον  τών  απαρχών  τών  άγιων  και  κατά 
πρόσωπον  της  κατασχέσεως  της  πόλεως,  τα  προς  θάλασσαν  και  άπο 
τών  προς  θάλασσαν  προς  ανατολάς·  και  το  μήκος  ως  μία  τών  μερίδων 
άπο  τών  ορίων  τών  προς  θάλασσαν,  και  το  μήκος  επ\  τά  ορια  τα  προς 

8  ανατολάς  της  γης.  8  και  εσται  αντω  είς  κατάσχεσιν  εν  τώ  Ισραήλ, 
και  οι)  καταδνναστεύσονσιν  ονκετι  οι  αφηγούμενοι  τον  Ισραήλ  τον 
λαόν  μον   και   τήν  γήν   κατακληρονομήσονσιν   οίκος  Ισραήλ  κατά 

9  φυλα?  αντών.  9Ύάδε  λέγει  Κύριος  θεός  Ίκανούσθω  νμίν,  οί 
αφηγούμενοι  τον  Ισραήλ·  άδικίαν  και  ταλαιπωρίαν  άφελεσθε,  κρίμα 
και  δικαιοσύνην  ποιήσατε·  επάρατε  καταδνναστείαν  από  τον  λαον  μον, 

ίο  λέγει  Κύριος  θεός.  10 ζυγός  δίκαιος  και  μετρον  δίκαιον  και  χοϊνιξ 
ιι  δικαία  εστω  νμιν  τον  μετρον,  11  και  ή  χοΐνιζ   ομοίως  μία  εσται  τον 

λαμβάνειν  το  δεκατον  τον  γόμορ  χοΐνιξ,  και  τό  δεκατον  τον  γόμορ, 

ΐ2  προς  τό  γόμορ  εσται  τό  Ίσον.     12  και  τά  στάθμια  ε'ίκοσι  οβολοί,  πέντε 
σίκλοι,  πέντε   και  σίκλοι,  δεκα  και  πεντήκοντα  σίκλοι  ή  μνά  εσται 

2  αυτω]  αυτών  Α  3  διαμετρησεις]  διαμετρησις  Α  |  πέντε  και  είκοσι]  Α(^ 
ε  και  εικ  δυρ  γο.5  Β3*>  |  είκοσι  2°]  δεκα  |  αγια]  το  άγιασμα  Α  ρΓ  το 
άγιασμα  4  α7το]  ρΓ  αγιον  Α  εί  (ευβ  οι  γ'  *  )      |  εγγιζουσιν  Α  ζ)  +  εν αυτοις  Α  5  χιλιαδαϊ]  χιλιάδες  Α(^  |  εύρος  είκοσι  χιλιαοεϊ]  είκοσι  χιλ. 
ευρ.  εσται  Α  ευ  ρ.  δεκα  χιλ.      |  οιτι  και  3°  Α  |  Λευιταυ  Α(^)  6  τρόπον] 
+  και  Α  7  προς  ανατολάς  (ι0)]  ρΓ  τα  Α       κατ  ανατ.  9  Κύριος 
θεος  (ΐ°)]  κς  ο  Ος  Α  Κ5  κ$  <3  |  Ισραήλ]  +  των  λαων  μου'  και  την  γην  κατα- 
κληρονομησουσϊ]  οίκος  του  Ιηλ  Α  |  κρίμα]  ρΓ  και  Α(^  |  επάρατε]  ρΓ  και  Α  | 
θεος  2°]  ρΓ  ο  Α(^  10  ξυγον  δίκαιον  Α  ζ)  |  εστω]  εσται  Α  11  χοινιξ 
2°]  ρΓ  η  Α  |  το  δεκατον  του  γομορ]  το  μετρον  Α  |  του  γομορ  2°]  +  ($ιι6  '%·) 
του  οιφι  (,)  |  το  ισον]  οηι  το  Α  12  τα  σταθμια]  οιτι  τα       |  πέντε 
σικλοι... πεντήκοντα  σικλοι]  είκοσι  σικλοι  7τε|τε  και  είκοσι  σικλοι  (αάηοΐ  ττεί'τε 
και  δεκα  ει$  τους  γ'  εγεγραπτο  κ  διωρθωσα  πέντε  κ  είκοσι  δεκα  και 
πέντε  σικλοι       οι  ε'  σικλοι  ε  κ  οι  ι'  σικλοι  ι  κ  ν'  σικλοι  (,)"1^  ν'α  |  πέντε  ι°] 
ρΓ  οι  Α  |  σικλοι  2°]  ρΓ  οι  δεκα  Α 
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χι, ν  ΐ3 ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

1?  νμϊν.     13 και  αύτη  ή  απαρχή  ην  άφοριείτε,  έκτον  μετρον  από  τού  γόμορ  13 
τού  πυρού,  κα\  το  έκτον  αυτού  του  οίφ\  άπο  του  κόρου  των  κριθών. 

14  και  το  πρόσταγμα  του  ελαίου  κοτύλην  ελαίου  από  δεκα  κοτυλών,  14 
οτι  αί  δέκα  κοτύΧαί  είσϊν  γόμορ.     15 και  πρόβατον  άπο  τών  προβάτων  ι$ 
άπο  δέκα,  άφαίρεμα  εκ  πασών  τών  πατριών  του   Ισραήλ,  εϊς  θυσίας 
χαί  εΐϊ  ολοκαυτώματα  κα\  εις  σωτηρίου,  του  εξιλάσκεσθαι  περί  υμών, 

λέγει  Κύριος  θεός.     16  και  πάς  6  λαός  δώσει  την  άπαρχήν  ταύτην  τώ  ι6 
άφηγουμένω    τον    Ισραήλ.      17  και  διά  του   άφηγονμενου  εσται  τά  \η 
ολοκαυτώματα  και  αί  θυσ'ιαι  και  αί  σπονδαϊ  εν  ταις  εορταις  και  εν  ταϊς 
νουμηνίαις   και  εν  τοίς  σαββάτοις  και  εν  πάσαις  ταϊς  εορτα"ις  οίκον 
Ισραήλ·    αυτός   ποιήσει  τά  υπέρ   αμαρτίας   και  την  θυσίαν  και  τά 
ολοκαυτώματα  και  τά  του  σωτηρίου,  του  έξιλάσκεσθαι  υπέρ  του  οϊκον 

Ισραήλ.  ι8Τάδε  λε'γει  Κύριος  θεός        τώ  πρώτω  μην\  μια  τού  ι8 
μηνός  λήμψεσθε  μόσχον  εκ  βοών  αμωμον  τού  εζιλάσασθαι  τό  άγιον. 

19 και  λήμψεται  ό  ιερεύς  άπο  τού  αίματος  τού  εξιλασμού,  και  δώσει  το 
επί  τας  φίλιας  τού  οίκου  και  επ\  τας  τεσσάρας  γωνίας  τού  ιερού  και 
έπ\  τό  θυσιαστήριον  και  έπ\  τάς  φλιάς  της  πύλης  της  αυλής  της 

εσωτέρας.    20  και  ούτως  ποιήσεις  εν  τω  εβδόμω  μηνι  μια  τού  μηνός  ίο 
παρ'  εκάστου  άπόμοιραν,  και  έξιλάσεσθε  τον  οικον.    21  και  εν  τω  πρώτω  2ΐ 
τεσσαρεσκαώεκάτη  τού  μηνός  εσται  ύμίν  τό  πάσχα  εορτή·  επτά  ημέρας 
άζυμα  εδεσθε.     22  και   ποιήσει  ό  άφηγούμενος  εν  εκείνη  τη  ήμερα  22 
νπερ  αυτού  και  τού  οίκου  και  υπέρ  παντός  τού  λαού  της  γης  μόσχον 

υπέρ  αμαρτίας.    23  και  τάς  επτά  ή  μέρας  της  εορτής  ποιήσει  όλοκαυ-  23 

Α<3  13  αφορειτε  0*  (-ριειτε  (^)3)  |  έκτον]  εκατόν  Α  |  μετρον]  του  μέτρου  Α(^)  | 
γομορ]  οιφι  κόρου  0™£ ά6χ1  (αάηοί  τινα  των  αντιγραφώ]  όντως  εχει  αντι  των 
εσω  (^1Τ1£ 5ίηί5ίΓ)  |  οηι  αυτού  Α(^)  |  οιφι]  ο  δαρ  Γ&δ  (ρπυδ  ω  υί  νίά)  Β?  |  του 
κόρου]  τον  γομορ'  κόρον  Α  14  το  πρόσταγμα]  τα  προστάγματα  Α  [το] 
δικαίωμα  0™£  |  κοτιΛ^]  θ'  μετρητψ  (δίο  ΐιί  νίά)  (^"^  [  ελαίου  2°]+ (δυβ  **  ) 
δεκατον  ̂   ριχ>  δεκ.  α'  ο  βάτος  ο  μετρητής  απο  του  κόρου  θ'  ο  βάτος  απο  του 
κόρου  (^Π1£  |  δεκα  ΐ°]  ρΓ  των  Α  |  κοτυλών]  +  (δίΛ  ·*·)  αι  δεκα  κοτνλαι  γομορ  | 
οτι... γομορ]  α'  οτι  οι  ι'  μβτρηται  κόρος  θ'  οι  ι'  βάτοι  κόρος  0™%  15  πρό- 

βατον] +  εν  Α(^  (δΐιβ  -  (^?)  |  προβάτων  απο  δεκα]  δεκα  προβάτων  Α(^)  |  των 
πάτριων]  οπι  των  ̂ *  ρΓ  απο  ρΓΟ  πατρ.  σ'  ποτιστηριών  |  σωτήρων 
Α  |  εζιλασκεσθαι]  εξιλασασθαι  Α  |  θεος]  ρΓ  ο  Α<3  17  σπονδαι]  +  έσονται 
Αζ>*  (δχιΐ3  ̂         |  αντος]  ΐρτ  ο  0.  18  θεος]  ρΓ  ο  Αζ>  |  ληψεσθε  Β^Α  (-0αι) 

|  ε£ιλαο-α<Γ0αι]  εξιλασκεσθαι  ̂   19  ληψεται  Β^Ο.3-  |  αίματος]  +  του 
μόσχου  Α  20  τω  εβδομω  μηνι  μια]  τω  μηνι  τω  εβδομω  μία  Α  τη 
έβδομη  (±  |  παρ  έκαστου]  ρ  Γ  λημψη  Α(^*  (ληψ.  0?)  (δυβ      ̂ ?)  |  απομοιραν] 
αγνοουντος  και  απο  νήπιου·  Α  εί  (δυβ  θ'σ' ■*■  )  <2  |  εξιλασασθαι  ̂ *  (-θε 
21  πρωτω]  +  μηνι  Α(^  (δίΛ  -  (^?)  |  τεσσαρεσκαώεκάτη  (-ρισκαιδεκ.  Β13)]  +  ήμερα 
(}  (δίΛ  _  <3?)  |  εδεσθα  Β*  (δίο)  (-θε  Β1ίοΓί)        22  αυτοί;]  εαυτού  0.  |  του  οίκου] 
ρΓ  νπερ  Α(<)  (δαβ  -  Ο."1)  23  ποιήσεις  Α 

488 



ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

χι,νι  9 

τώματα  τώ  κυρίω,  επτά  μόσχους  και  επτά  κριούς  άμωμους  καθ  ημέ-  Β 
ραν  τάς  επτά  ημέρας,  και  υπέρ  αμαρτίας  εριφον  αιγών  καθ  ημέραν, 

24  και  θυσίαν.    24 και  πέμμα  τω  μόσχω  και  πέμμα  τω  κριω  ποιήσεις, 
25  και  εΧαίου  το  ειν  τώ  πέμματι.  25  και  έν  τω  έβδόμω  πεντεκαώεκάτη 

τον  μηνός  έν  τη  εορτή  ποιήσεις  κατά  τά  αυτά  επτά  ημέρας,  καθώς 
τά  υπέρ  της  αμαρτίας  και  καθώς  τά  όΧοκαντώματα  και  καθώς  το 
μαναά  και  καθώς  το  εΧαιον. 

ΧΙΛΊ  ι  ΙΤάδβ  Χέγει  Κύριος  θεός  ΐΐύλη  ή  έν  τη  αύΧη  τη  εσωτέρα  ή 
βΧέπουσα  προς  άνατοΧάς  εσται  κεκΧεισμένη  εξ  ημέρας  τάς  ενεργούς- 

έν  τη  ημέρα  των  σαββάτων  άνοιχθη,  και  εν  τη  ημέρα  της  νουμην'ιας 
2  άνοιχθησεται.  2  και  εϊσεΧευσεται  6  αφηγούμενος  κατα  την  όδόι>  τον 
αιΧάμ  της  πύΧης  της  εσωθεν  και  στησεται  έπι  τά  πρόθυρα  της  πύΧης, 
και  ποιησουσιν  οι  ιερείς  τά  όΧοκαυτώματα  αυτού  και  τά  τού  σωτηρίου 

3  αυτού.  3  και  προσκυνήσει  έπι  τού  πρόθυρου  της  πύΧης  και  έξεΧεύ- 
σεται,  και  η  πύΧη  ου  μη  κΧεισθη  εως  εσπέρας·  και  προσκυνήσει  ό 
λαόί    της    γης    κατά    τά   πρόθυρα  της   πύΧης  εκείνης  και  έν  τοις 

4  σαββάτοις  και  εν  ταΊς  νουμηνίαις  εναντίον  Κυρίου.  4 και  τά  όΧο- 
καντώματα   π ροσοίσει   6   αφηγούμενος  τω  κυρίω  έν  τη   ημέρα  τών 

5  σαββάτων,  εξ  αμνούς  άμωμους  και  κριόν  αμωμον  5  και  μαναά,  πέμμα 

τω  κριω,  και  το'ις  άμνοίς  θυσίαν  δόμα  χειρός  αυτού,  και  εΧαίου  το  ειν 
6  τω  πέμματι.     6  και  έν  τη  ημέρα  της  νουμηνίας  μόσχον  άμωμον  και  εξ 
7  άμνούς,  και  κριός  άμωμος  εσται,  7  και  πέμμα  τω  κριω  και  πέμμα  τω 
μόσχω  εσται  μαναά,  και  τοις  άμνοίς  καθώς  εάν  έκποιη  η  χε\ρ  αυτού, 

8  και  έΧαίον  το  ειν  τω  πέμματι.  8  και  έν  τω  είσπορεύεσθαι  τον 
άφηγούμενον,  κατά  τήν  όδόν  τού  αΙΧάμ  της  πύΧης  εϊσεΧευσεται,  και 

9  κατά  την  όδόν  της  πυΧης  έξεΧεύσεται.  9 και  οταν  είσπορεύηται  ό 
λαοί  της  γης  εναντίον  Κυρίου  έν  ταϊς  εορταΐς,  6  εϊσπορευόμενος  κατά 
την  όδον  της  πυΧης  της  βΧεπούσης  προς  βορράν  προσκυνεϊν  έξε- 
Χεύσεται  κατά  την  όδόν  της  πύΧης  της  προς  νότον,  και  ό  είσπορευό- 

24  ειν]  ειμ  <2        25  εβδομω]  + μηνι(±  (δυβ  _  (V)  |  πεντεκαιδεκατη]  +  ήμερα  Α  Ο 
Α  61  (δΐιΐ)  οι  γ'  ·*  )  (^)  |  τα  αντα]  ταύτα  (^)*  (τα  αντ.         |  το  μαναα]  το  μάννα 
Α  τα  μαναα  XI. VI  1  θεος]  ρΐ"  ο  Α(^>  |  κεκλειμενη  Β*  (κεκλεισμ.  Βα1>)  | 
εν  ·2°]  +  δβ  Α(^)  |  ανοιχθη]  άνοιχθησεται  Α(^)  2  εσωθεν]  έξωθεν  Α^  |  τα 
πρόθυρα]  οιη  τα  (,)*  (δΐιρεΓδΟΓ  ί^-1)  3  τα  πρόθυρα]  οιη  τα  ()*  (δίφοι^ΟΓ 
Ο)-1)  |  οπί  και  5°  ̂   |  Κυρίου]  ρΓ  του  Α  4  τα  ολοκαυτώματα]  το  ολοκαύ- 

τωμα Α  5  μαναα]  μάννα  Α:  ίίεηι  7»  ΐΐ>  Γ4  °ί5'  15>  20  I  Χ"/305]  ΡΓ 
της  Α  6  μοσχον]  -+-  υιον  βουκολιου  Α  61  (δΐιΐ)  θ'  *· )  ( )  |  κριός  άμωμος] 
κριού  άμωμα  7  πεμμα  τω  μοσχω  και  πεμμα  τω  κριω      |  εαν]  αν 
Λ()  |  εκποιη]  ευ  ποιη  Α  8  και  ι°]  + εσται  Α  9  οιη  της  γης  Α  | 
υηι  βλεττουσης  Α(^ 
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Β  μένος  κατά  την  όδον  της  πύΧης  της  προς  νότον  εξεΧεύσεται  κατά  την 
όδον  της  πύΧης  της  προς  βορράν  ουκ  ανάστρεψα  κατά  την  πύΧην 

εϊς  ην  είσεΧηΧυθεν,    αλλ'   η   κατ*  ευθύ   αυτής   έξεΧεύσεται.     10  κ  αϊ  ό  ίο 
αφηγούμενος  εν  μέσω  αίιτών  εν  τω  είσπορεύεσθαι  αυτούς  εϊσεΧεύ- 
σεται  μετ  αυτών,  και  εν  τω  εκπορεύεσθαι  αυτούς  εξεΧεύσεται.    11  και  ιι 
εν  ταϊς  εορταΐς  και  εν  τα7ς  πανηγύρεσιν  εσται  το  μαναά  πεμμα  τώ 

μόσχω  και  πεμμα  τώ  κριώ,  κα\  το"ις  άμνοΐς  καθώς  αν  εκποιη  η  χε\ρ 
αύτοΰ,  κα\  ελαίου  το  ειν  τώ  πεμματι.     "εάν  δε  ποίηση  6  άφηγού-  ΐ2 
μένος  όμοΧογίαν  όΧοκαύτωμα  σωτηρίου  τώ  κυρίω,  κα\  ανοίξει  εαυτώ 

την  πυΧην  την  βΧεπουσαν  κατ*  ανατολάς,  και  ποιήσει  το  όΧοκαύ- 
τωμα αυτού  και  τά  του  σωτηρίου  αυτού  ον  τρόπον  ποιεί  εν  τη  ήμερα 

τών   σαββάτων   κα\  εξεΧεύσεται,   και  κΧείσει  τάς   θύρας   μετά  το 

εζεΧθεϊν   αυτόν.     13 και  άμνον   ενιαύσιον   αμωμον   ποιήσει  εις  όΧο-  13 

καυτωμα  καθ*  ημεραν  τώ  κυρίω,  πρωί  ποιήσει  αυτόν.     14  και  μαναά  14 
ποιήσει  επ'  αύτώ  το  πρωί  έκτον  του  μέτρου,  και  εΧαίου  τρίτον  του 
ειν  του  άναμίξαι  την  σεμίδαΧιν,  μαναά  τώ  κυρίω,  πρόσταγμα  διά 
παντός.     15 ποιήσετε  τον  άμνόν,  και  το  μαναά  και  το  εΧαιον  ποιήσετε  15 
το  πρωί,  όΧοκαύτωμα  διά  παντός.  ι6Τάδβ  Χεγει  Κύριος  θεός  ι6 
'Έά,ν  δώ  ό  αφηγούμενος  δόμα  ενι  εκ  τών  υιών  αύτοΰ  εκ  της  κΧη- 
ρονομίας  αυτού,  τούτο  τοΐς  υιοΐς  αυτού  εσται  κατάσχεσις  εν  κΧη- 
ρονομία.  1?εάν  δε  δώ  δόμα  εν\  τών  παίδων  αυτού,  και  εσται  αύτώ  17 
εως  τού  έτους  της  αφέσεως,  και  αποδώσει  τώ  άφηγουμενω·  πΧην 
της  κΧηρονομίας  τών  υιών  αυτού,  αύτοΐς  εσται.  18 και  ου  μη  Χάβη  ι8 
ό  αφηγούμενος  εκ  της  κΧηρονομίας  τού  Χαού  καταδυναστεύσαι  αυ- 

τούς· εκ  της  κατασχέσεως  αυτού  κατακΧηρονομησει  τοις  υ'ιοϊς  αυτού, 
οπως  μη  διασκορπίζηται  ό  λαό?  μου,  έκαστος  εκ  της  κατασχέσεως 

αυτού.  19 Και  εισηγαγεν  με  εις  την  εισοδον  της  κατά  νώτου  της  19 

Ας>       9  της  προς  νοτον  (2°)]  οπι  της      |  εξευσεται  Β*  (β^βλ.  Β3  <&ι  61      *>)  |  τη* 
προς  βορραν]  οπι  της  ̂   |  πυλην]  οδον  της  πύλης  0.  |  οπι  ευ  Α(^  10  μετ 
αυτών]  ρτ  -  10 — 11  εξελευσεται. .  .πανηγύρεσιν]  οϋδίίηχ  ροδί  πανηγ.  Α 
10  εξελευσεται]  +  μετ  αυτω\  Α  11  οπι  και  ι°  \  το  μαναα]  ΐηοερ  σ  <3*  | 
και  τοις  αμνοις]  τοις  δε  αμν.  Α  12  σωτήριου  ι°]  ρΓ  η  (2  +  (δΐιο  οι  γ'  ·*  ) εκουσιον  (±  13  οιη  «ί  Α  |  πρωί]  +  πρωι  14  το  πρωι]  βΐδ  δΟΓ 
(^*  ίπιρΓοσ  το  ι°  (2Ε  |  τρίτον]  ρΓ  το  Α(^  |  του  ειν]  τω  ιν  Α  |  πρόσταγμα] 
+  αιωνιον  Α  εί  (δυσ  α'θ'  **)  15  το  πρωι]  οπι  το  Α  16  Κύριος 
θεος]  αδωναι  κς  Α  Κ5  ο  θς  ̂   |  δομα]  ρΓ  το  ̂   |  αυτού  ι°]  +  του  Α  |  εσται' 
κατασχεσις  (-σεις  Α)  Α(±  + αυτών  αυτη  Α  εΐ  (δαΙ>  θ'  ·*  )  17  όομα] +  εκ  της  κληρονομιάς  αυτού  Α(^  |  αποδώσει]  αποδοθησεται  ̂   18  λαου] 
+  αυτού  Α^  |  καταδυναστεύσαι]  ρΓ  του  |  αυτού  ι°]  +  απο  της  κληρονομιάς 
αυτού  Α(^)  |  εκ  3°]  α7Γ°  Α<^  19  νώτου]  νότου  ζ) 
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χυνπ  5 

πύλης,  εις  την  εξεδραν  τών  άγιων  των  ιερέων  την  βλεπουσαν  προς  Β 

2ο  βορράν,  και  ιδού  τόπος  ε  κει  κεχωρισμενος.  20 και  είπεν  προς  με 
Ούτος  6  τόπος  εστίν  ου  εψήσουσι  εκεί  οι  Ίερεϊς  τά  υπέρ  αγνοίας 
και  τά  ύπερ  αμαρτίας,  και  εκεί  πε^ουσι  το  μαναά  το  παρά  πάν, 
του  μη  εκφερειν  εις  την  αύλήν  την  εξωτεραν  του  άγιάζειν  τον  Χαόν. 

2ΐ  21  και  εξήγαγεν  με  εις  την  αύλήν  την  εξωτεραν,  καΐ  περιήγαγεν  με 
επι  τά  τέσσερα  μερη  της  αυλής,  κα\  ιδού  αύλη  κατά  τά  κλίτη  της 

22  αύλτ7$"  22 κατά  το  κλίτος  αύλη,  (22)αύλή  επ\  τά  τέσσαρα,  καϊ  της  αύλής 
αυλή  μικρά  μήκους   πηχών  τεσσεράκοντα,   και  εύρος   πηχών  τριά- 

23  κοντά,  μετρον  εν  ταϊς  τεσσαρσιν.    23  και  εξεδραι  κύκλω  εν  αύταΐς, 
κύκλω  ταΐς  τεσσαρσιν   και  μαγειρεία  γεγονότα  ύποκάτω  τών  εξ- 

24  εδρών  κύκλω.     24καΊ  είπεν  προς  με   Ούτοι  οι  οίκοι  τών  μαγείρων, 
ου  ε^τήσουσιν  ε  κει  οι  λειτουργούντες  τω  ο'ίκω  τά  θύματα  τού  λαού. 

Χ1ΛΤΙΙ  ι  'Και  εϊσήγαγεν  με  επ\  τά  πρόθυρα  τού  οίκου,  και  ιδού  ύδωρ 
εξεπορεύετο  ύποκάτωθεν  τού  αίθριου  κατ*  ανατολάς,  οτι  το  πρόσ- 

ωπον τού  ο'ίκου   εβλεπεν  κατ    άνατολάς'   και  το  ύδωρ  κατεβαινεν 
2  από  τού  κλίτους  τού  δεξιού  από  νότου  επι  το  θυσιαστήριον.  2  και 
εξήγαγεν  με  κατά  την  όδόν  τής  πύλης  της  προς  βορράν,  και  περι- 

ηγαγεν με  την  όδόν  έξωθεν  προς  την  πύλην  τής  αύλής  τής  βλε- 

πουσης  κατ'  ανατολάς,  και  ιδού  το  ύδωρ  κατεφερετο  από  τού  κλί- 
3  τους  τού  δεξιού,  3 καθώς  έξοδος  ανδρός  εξ  εναντίας,  και  μετρον  εν 
τή  χειρι  αύτού·  και  διεμετρησεν  χίλιους  εν  τω  μετρώ,  και  διήλθεν 

4  εν  τώ  ύδατι  ύδωρ  αφέσεως·  4 και  διεμετρησεν  χίλιους,  και  διήλθεν 
εν  τω   υδατι  ύδωρ   εως  τών  μηρών   και  διεμετρησεν  χίλιους,  και 

5  διήλθεν  ύδωρ  εως  όσφύος.     5 και  διεμετρησεν  χίλιους,  και  ουκ  ήδύ- 

19  βορρά  Β*  {-ρραν  Β35)   |   εκει  τόπος  Α(^)  20  α7»Όΐα5]  ρΓ  της  ΑΟ_ 
Α<3  |  αμαρτίας]  ρΓ  της  Α(^  |  πεψουσιν  Α  21  αυλην]  αυτήν  Β*  (αυλ.  Β1*)  | 
τέσσαρα  Β11  |  τα  κλίτη]  οιη  τα  Α(^  22  κατα  το  κλιτοί  αυλη  αυλή] 
ρΓ  _  αυλη  κατα  το  κλιτοί  Α  |  τέσσερα  Α(^  +  κλίτη  Α(£  |  οηα  και  ι°  Α(^  | 
(Ιίδΐίηχ  ροδί  αυλής  ̂   |  μήκους]  μήκος  |  πηχών  Ιήδ]  πήχεων  Α  |  τεσσαρακοντα 
Β1*  |  τεσσαρσι  Β13:  ϊίειη  24  οι  οίκοι]  οτη  οι  (±  |  μάγειρων]  μαγιρειων  Α 
ΧΙ,νΐΙ  1  υποκατω  Α  |  αιθριου]  +  του  οίκου  Α^  |  εβλεπεν]  επεβλεπεν  Α<3  | 
απο  ΐ°]  επι  0*  (απο  ̂ :ι)  |  κλιτού  0*  (-τους  (^3)]  +  του  οίκου  2  οδοί*  2°] 
■+της  πύλης  3  μετρον]  αάηοΐ  φασιτο  μετρον  τον  χρονον  δηλουν  ως 
εις  πολλά  διηρημενον'  διο  και  μετ  ολίγα  φησιν  εις  τους  μήνας  αυτού  πρώτο· 
γενησει'  οθε\  κ  πιθανώς  επεβαλον  τίνες  τω  μετρώ  μετρεισθαι  μήνας  δ'  ως  εν 
πηχεσι  δηλουμένους  ποιου\τας  ετη  τλγ'  κ  μήνας  δ'  εις  α  συνάγεται  ο  απο  της 
γεννήσεως  του  χυ  χρόνος  εως  της  Κώ\σταντινου  βασιλείας  εφ  ης  ηρξατο  πλα- 
τυνεσθ)  τα  χριστιανώ].  |  μετρώ]  +  πήχεις  0™%  |  αφέσεως]  εως  αστραγαλώ\ 
^Iηε  4  διεμετρησεν  ΐ°]  +  εν  τω  μετρώ  Α  \  μηρών]  γονάτων  |  χιλιοΐ'ϊ 
2°]  +  χείμαρρους  Α  5  χιλιουϊ]  +  (δΐιΙ>  α'θ'      )  χείμαρρους      αηΐΰ  χειμ· 
Ίΐϊ5  και  ιδου  0™ε 
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Β  νατο  διελθειν,  οτι  εξνβριζεν,  χειμάρρου  ον  ου  διαβήσονται.     6  και  6 

εΐπεν   προς   με  'Έ,όρακας,  υιε   ανθρώπου;    και  ήγαγεν  μ*   επι  τ6 
χείλος  του  ποταμού  7 εν  ττ}  επιστροφή  μου·  και  ιδού  επ\  του  χει-  η 
λους  του   ποταμού   δένδρα  πολλά  σφόδρα  ένθεν  και  ένθεν.    8  και  8 
εΐπεν  προς  με  Τό  ϋδωρ  τούτο  το  εκπορευόμενον  εϊς  την  Ταλειλαίαν 
την  προς  ανατολάς,  και  κατεβαινεν  επι  την    Αραβιαν,  και  ήρχετο 
εως  επ\  την  θάλασσαν  επι  το  ϋδωρ  της  διεκβολής,  και  ύγιάσει  τα 
ύδατα,  9 και  εσται  πάσα  ψυχή  των  ζωων  των  εκζεόντων,  επ\  πάντα  9 

εφ*  α  αν  επελθτ]  εκεί  6   ποταμός,   ζήσεται·   και  εσται  ε  κει  Ιχθύς 
πολύς  σφόδρα,  οτι  ηκει  εκεί  το  ϋδωρ  τούτο,  και  ύγιάσει  και  ζή- 

σεται· πάν  εφ*  6  αν  ελθη  ό  ποταμός  εκεί,  ζήσεται.     10 και  στησονται  ίο 
εκεί  άλεεϊς  από  ΊνγαδεΙν  εως  'Έναγαλείμ·  ψυγμος  σαγηνων  εσται, 
καθ'  αυτήν  εσται·  και  οι  ιχθυες  αυτής  ώς  οι  Ιχθύες  της  θαλάσσης 
τής  μεγάλης,   πλήθος  πολύ  σφόδρα.     11  και  εν  τί}   διεκβολή  αυτού  ιι 
και  εν  τί)    επιστροφή    αυτού   και  εν  τή    ύπεράρσει  αυτού  ου  μή 

ύγιάσωσιν  εϊς  άλας  δεδονται.     12 και  επ\  τοϋ  ποταμού  άναβήσεται,  ΐ2 
ε'ττι1  τοϋ   χείλους   αυτού   ένθεν  και   ένθεν  πάν  ξύλον  βρώσιμον  ού 

Αζ>       5  εζνβριζεν]  εζνβριξον      εκβραζον  |  χείμαρρου]  ρΓ  ως  Βα1>  ρΓ  το  υδωρ' 
υδωρ  εως  ροιξος  Α  ρΓ  το  νδωρ.  νδωρ  ως  ο  ροιξος  |  ον]  ο  Α(^)  6  εορακας  (εωρ. 
Β5Α)]  ρΓ  ει  Α  |  ηγαγεν  με]  απηγαγεν  με  Α  +  και  επεστρεψεν  Α  +  (δΐιΙ)  &  *-) και  εστρεψεν  με  7  οπι  σφοδρά  Α  8  το  νδωρ  τοντο... Ταλειλαίαν] 
ΕάηοΙ  σαφεστερο\  πάρα  τω  εβραιω  κείται  η  ρησις  φησι  γαρ  τούτο  τ«  νδωρ 
πρώτον  εκπορενεται  εις  την  ΤαΧιλαιαν  εντενθεν  γαρ  και  ηρξατο  τον  κηρνγματος 
ο  χς  ως  δεικννσι  κ  το  εν  Κανα  πρωτο\  σημειον  της  τον  νδατος  ευ  οινον  μετα- 

βολής (2Π,£  |  Ταλιλαιαν  Β13Α^  |  Αραβιαν  (-βειαν  0*)]  αάηοί  αοικητδΐ  ο  δε 
εβραίος  επι  δνσμας  φησιν'  η  δε  ασάφεια  απο  τον  το  άραβα  κ  δνσμας  δηλονν 
κ  αοικητον  εοικεν  δε  το  αντο  πως  κ  ο  ελληνικός  σημαινειν  προσθεις  το  ηρχετο 
εως  επι  την  θάλασσαν  η  γαρ  γραφή  πολλαχου  την  θάλασσαν  επι  τον  της 
δύσεως  μερονς  λαμβάνει·  σκοπητεον  δε  μη  το  καταιβαινεν  επι  την  Αραβιαν 
την  αρχήν  επι  την  άραβα  εξεδόθη  την  ζβραιαν.  θεντων  φωνην  των  ερμη· 
νενκοτων  Ο™^  \  της  διεκβολης]  της  εκβολής  Α  αάηοϋ  ο  εβραίος  αντι  της  διεκβο· 
λης  της  αλμνρας  θαλάσσης  εχει  δηλον  δε  οτι  τροπικως  όντως  εκαλεσε  την  αν- 

θρωπότητα δια  το  της  αμαρτίας  αλμνρον  μάλιστα  γαρ  οντος  χρηται  τοντοις  ο 
προφήτης  9  ελ#?7]  επελθη  Α(^)  |  εκει  ο  ποταμός       |  ζήσεται]  ρΓ 
και  10  στησονται]  α[ι]τησονται  (στησ.  Ο3-)  \  εκει]  εττ  αντον 

|  αλιείς  Β3ΐ}(2  + πολλοί  (2ιηε  |  Ινγαδειν]  Ενγαδδειν  Α  Αιγγαδαιμ  ξ)  |  Ενα- 
γαλειμ]  Αιναγαδειμ  |  ψνγμος... εσται]  αάηοί  α^τι  τοι»  αργησονσϊ]  οι  των 
άλλων  δογμάτων  διδάσκαλοι  0™Ζ  |  αντην]  εαντην  |  εσται  2°]  εστίν  Α  |  οι 
ιχθνες  (ι0)... μεγάλης]  οι  ιχθνες  της  θαλάσσης  της  μεγάλης  οι  ιχθνες  αντης  Α 
11  εν  τη  ι°]  εστη  Α  |  διεβολη  Β*  (διεκβ.  Β3*5)  |  και  εν  τη  επιστροφή  αντον] 
ρτ  -  ̂ ?  αάηοΐ:  αΐ'τι  του  τα  τελη  αντον  η  τα  εξώτερα  της  θαλάσσης  ονκ  ια· 
θησετ}  οντω  γαρ  κ  ο  εβραίος  εχει  σαφώς  διδάσκων  το  βάρβαρων  τινας  τονς 
πόρρω  την  του  χν  πιστιν  μη  προσδεξασθ>  (^ιη£  |  νγιασωσιν]  αγιασωσιν  Α^* 
(νγ.  ς*) 

492 



ΙΕΖΕΚΙΗΛ  ΧΙ,νΐΙ  21 

μη  παΧαιωθτ}  επ*  αυτού,  ούδε  μη  εκΧίπη  ό  καρπός  αυτόν·  της  και-  Β 
νότητος  αντον  π  ρωτοβοΧησει,  οτι  τα.  ύδατα  αντών  εκ  των  αγίων  ταντα 
εκπορενεταΐ'  κα\  εσται  6  καρπός  αντών  εις  βρώσιν,  και  άνάβασις 

13  αντών   είς  νγίειαν.  Ι3Τάδ*   Χεγει  Κύριος  θεός   Ταντα  ορια 
κατακΧηρονομησετε  της  γης'  ταϊς  δώδεκα  φνΧαΐς  τών  νιών  ΊσραήΧ 

ΐ4  7τρόσθεσις  σχοινίσματος.  14 και  κατακΧηρονομησετε  αντην  έκαστος 
καθώς  ό  άδεΧφός  αντον,  εις  ην  ηρα  την  χεϊρά  μου  τον  δονναι  τοις 

15  πατράσιν  αντών,  και  πεσεΐται  ή  γη  αντη  νμιν  εν  κΧηρονομία.  15 και 
ταντα  τα  ορια  της  γης  της  προς  βορραν  από  θαλάσσης  της  μεγάΧης 
της  καταβαινονσης  και  περισχιζονσης,  της  εισόδου  Ήαά,  ΣεΧδαμμά, 

ι6  ι6Άβθηρά,  Σεβράμ,  ΉΧιάμ,  ανά  μέσον  ορίων  Ααμασκοΰ  και  ανά  μέ- 
σον ορίων  'ΐίμαθεί,  ανΧη  τον  Σαυνάν,  αι  είσιν   επάνω  τών  ορίων 

ΐ7  Αυρανείτιδος.     1?ταντα  τά  ορια  από  της  θαΧάσσης'  από  της  ανΧης 
ι8  τον  Αΐνάν,  ορια  Ααμασκον,  και  τά  προς  βορραν.  18  και  τά  προς 

άνατοΧάς  ανά  μέσον  της  Αωρανείτιδος  και  ανά  μέσον  Ααμασκον  και 

ανά  μέσον  της  Γαλααδει'τιδοί  και  ανά  μέσον  της  γης  τον  ΊσραηΧ,  ό 
Ιορδάνης  διορίζει  επ\  την  θάΧασσαν  την  προς  άνατοΧάς  Φοινικώνος- 

19  ταντα  τά  προς  άνατοΧάς.  19  και  τά  προς  νότον  και  Χίβα  από 
θαιμάν  και  Φοινικώνος,  εως  ύδατος  Μαριμώθ  Καδημ,  παρεκτεϊνον 

2ο  επι  την  ΘάΧασσαν  την  μεγάΧην  20τοντο  τό  μέρος  νότος  και  λιψ\ 
(20) τοΰτο  τό  μέρος  της  θαΧάσσης  της  μεγάΧης  ορίζει,  εως  κατεναντι  της 
εισόδου  'Ή,μάθ,  εως  εισόδου  αντοϋ'  ταΰτά  εστίν  τά  προς  ΘάΧασσαν 

2ΐ  Ήμάθ.     2ΙκαΊ  διαμερίσετε  την  γην  ταύτην  αντοΐς,  ταΐς  φνΧαις  τον 

12  επ]  εξ  Α  |  εκΧειπη  |  αντον  3°  5υϋ  α'θ'  ·*·  ΐη  (^)  |  της  καινοτητος  Α(^ 
αιτον  πρωτοβολησει]  αάηοΐ  εν  αλ[λοι]ς  εις  τους  μήνας  αχτον  πρωτογενησει' 
ινα  ειπη  εις  τον  καιρόν  εαυτού  επιδώσει  το  εναγγελιον  (2™%  \  οπι  αντον  4°  Α  | 
οτι]  διότι  Α(^)  |  αναβασις]  η  αναβάσεις  Α  |  αντων  3°]  αυτού  |  νγιά\  Α 
13  θεος]  ρΓ  ο  Α(^)  |  ορια]  ρΓ  τα  Α^  +  α  (^)  14  δούναι]  +  αντην  Α  |  πατρα- 
σιν]  παρρασϊ]  (δϊο)  Α  15  της  προς]  οπι  της  Α  |  θαλάσσης]  ρτ  της  Α^  | 
15 — 16  η\μασελδαμμα  α3θηρασ\εβραμηλιαμ  Β  ημαθ\  ελδαμ'  μαωσθηρασεφραμ\ 
ηλειαμ'  Α  η\μασαιλααμ'  μααβ'  θηρασεφραιμ\  ηλιαμ  αδαλα  αιμαθ'  βηρωθ' 
ασα\  βαρειμ  |  α^α  μέσον  (ι°)  .  .  Σανναν]  ανα  μ.  των  οριω\  ϊίμαθ'  και  ανα μ.  των  οριώ\  Ααμασκον  Ένναν  και  του  Ένναν  Α  |  Ημαθει]  ΙΙμαθ  |  ανλη 
τον  Σαυναν]  οπι  ανλη  ̂ *  αυλαι  των  θιχων  ̂ η1ίί  |  Αυρανιτιδος  Α(,)  17  Αινα 
(ΐη  ίΐη  Ιΐη)  ̂   |  βορραν]  4-  κατα  βορραν  και  το  οριον  Αιμαθ  (+  και  0_)  το  οριον 
βορρά  (-ραν  ̂ )  Α  εί  (δηΐ)  θ'  18  και  τα  προς  ανατολάς]  κατα 
πρόσωπον  ανατολών  Ο  |  Λωρα»>ειτιδο$]  Ώρανιτιδος  Α  Αι/ρανιτιδοϊ       |  Γαλα- 
αδιτιδος  Α  Γ)  |  Φοινεικωνος  Β*  (Φοιιίκ.  Βι>)  |  τα  προς  ανατολάς]  οπι  τα 
19  και  Φοινικωνος]  ρΓ  τ  ̂?  |  Καδημ]  Καδ^ϊ  Α(^  20  μερο$  ΐ°]  μήκος 

|  θαλάσσης]  +  ($\ι\)  οι  γ'  θαλάσσης  (^)  |  ορίζει]  διορίζει  ΑΟ  |  εως  εισόδου 
αυτού]  εως  της  εισ.  αυτ.  (ρτ  τ  ̂?)  ̂   21  διαμερίσατε]  διεμετρησεν  Α 
δια/χεριειτε  Ρ  |  ταυ  φυλαις]  ρτ  και  Α 
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Β  ,\σραήΧ.    22/3αλειτε  αυτήν  εν  κΧήρω  νμϊν  και  τοις  προσηΧντοις  τοις  22 
παροικονσιν  εν  μέσω  υμών,  οιτινες  εγίνκησαν  νιους  εν  μέσω  νμών, 

και  έσονται  νμών  ως  αντόχθονες  εν  τοϊς  νίοϊς  τον  Ισραήλ·  μεθ'  νμών 
φάγονται  €ν  κληρονομιά  εν  μέσω  τών  φνΧών  του  Ισραήλ,  23 και  Έσονται  23 
ίν  φνΧή  προσηΧντων  εν  τοις  προσηΧντοις  τοΙς  μετ  αυτών  έκεϊ  δώσετε 
κΧηρονομίαν  αντοίς,  Χέγει  Κύριος  θεός. 

τΚα\  ταύτα  τα.  ονόματα  τών  φνΧών  άπο  της  αρχής  της  προς  ι  ΧΙ,νΐΙ 
βορράν,  κατά  το  μέρος  της  καταβάσεως  τον  περισχίζοντος  έπϊ  την 

εΐσοδον  της  'ΐίμάθ  αυΧής  τον  ΑϊΧάμ,  οριον  Ααμασκον  προς  βορράν 
κατά  μέρος  'Η,μάθ  ανΧής·  και  εσται  αντοις  τά  προς  άνατοΧάς  εως 
προς  ΘάΧασσαν  Αάν,  μία.    2 και  άπο  τών  ορίων  τον  Αάν  τά  προς  2 
άνατοΧάς  εως  τών  προς  ΘάΧασσαν  Άσήρ,  μία.    3  και  άπο  τών  ορίων  3 
Άσήρ,  άπο  τών  προς  άνατοΧάς  εως  τών  προς  ΘάΧασσαν  ΝεφθαΧείμ, 

μία.    4  καϊ  άπο  τών  ορίων  ΉεφθάΧεί,  άπ'  άνατοΧών  εως  τών  προς  4 
ΘάΧασσαν  Μανασσή,  μία.    5  και  άπο  τών  ορίων  Μανασσή,  άπο  τών  5 
προς  άνατοΧάς  εως  τών  προς  ΘάΧασσαν  Έφράιμ,  μία.    6 κα\  άπο  6 
τών  ορίων  'Έ,φράιμ,  άπο  τών  προς  άνατοΧάς  εως  τών  προς  θάλασσαν 
'Ρονβήν,  μία.     7  και  άπο  τών  ορίων  'Ρονβήν,  άπο  τών  προς  άνατοΧάς  η 
εως  τών  προς  ΘάΧασσαν  Ίουδα,  μία.  8 Και  άπο  τών  ορίων  Ιούδα  8 
άπο  τών  προς  άνατοΧάς  μενεϊ,  εσται  η  άπαρχή  τον  άφορισμον  πέντε 

και  ε'ίκοσι  χιλιάδες  ενρος,  καϊ  μήκος  καθώς  μία  τών  μερίδων  άπο 
τών  προς  άνατοΧάς  καϊ  εως  τών  προς  ΘάΧασσαν,  καϊ  εσται  το  άγιον 

εν  μέσω  αυτών  9άπαρχήν   ην   άφοριοϋσι  τω   κνρίω,  μήκος  πέντε  9 
καϊ  είκοσι  χιλιάδες,  καϊ  εύρος  είκοσι  καϊ  πέντε  χιλιάδες.     10τοΰτων  ίο 
εσται  η  απαρχή  τών  άγιων  τοις  Ιερενσιν,  προς  βορράν  πέντε  καϊ 
είκοσι  χιλιάδες,  καϊ  προς  ΘάΧασσαν  δέκα  χιλιάδες,  καϊ  προς  νότον 
είκοσι  καϊ  πέντε  χιλιάδε$"  και  το  ορος  τών  άγιων  εσται  εν  μέσω 

αυτού·  1ιτοϊς  ίερενσι  τοϊς  ήγιασμένοις  νίοΐς  Σαδδονκ,  το'ις  φυΧάσ-  ιι 
σονσι    τάς   φνΧακάς   τον    οίκου,   οϊτινες  οι/κ    επΧανήθησαν  εν  τή 

22  τοις  (τοι  Β*  τοις  Β3Ϊ))  παροικονσιν]  τ.  προσοικουσιν  Α  |  υμων  30]  νμιν  Α<3  | 
φαγονται]  έσονται  |  των  φνλων  τον  Ισραήλ]  των  νιων  Ιηλ  Α  23  θεος]  ρΓ 
ο  Α(^  ΧΕνίΙΙ  1  βορραν  ι°]  βορρά  (±  |  μέρος  ι°]  μετρον  Α  |  Ημαθ  ι°] 
Ε«α0      |  Αιλαμ]  Αιναν  Α  Αιναμ      |  μέρος  2°]  ρΓ  το  Α  2  του  Ααν] 
οπι  τον  Α  |  τα  προς]  οπι  τα  Α  \  των  προς]  οπι  των  Α  4  Νεφθαλι  Α 
Νεφθαλειμ      |  απ]  απο  Α^ι  |  α^ατολαν]  των  προς  ανατολάς  Α  \  Μαννασση  Α 
8  οπι  μένει  Α(^    |   εσται  (ε|εστ.  Β*  |εστ.  Β?)]  εω$  των  προς  θάλασσαν  Α 
9  απαρχή  Α<2  |  αφοριουσιν  Α^  |  οπι  μήκος  Α  |  οπι  και  3°  <2  10  ιερευσι 
Β1»  \  θάλασσαν]  +  πλάτος  Α(^  |  χιλιαδε*  2°]  +  και  ανατολάς  πλάτος  δεκα  χιλι- 

άδες |  νοτον]  +  μήκος  Α(^  |  οπι  και  4°  ̂   |  και  εσται  το  ορος  των  άγιων 
<5  |  αυτόν]  αντων              11  ιερευσιν  Α<3  |  φυλασσονσιν  Α^ 
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12  πλανήσει  νιων  Ισραήλ  ον  τρόπον  έπλανήθησαν  οι  Αενειται.     12 και  Β 
εσται  αντοίς  ή  απαρχή  δεδομένη  έκ  τών  απαρχών  της  γής,  αγιον 

ΐ3  άγιων  άπο  τών  ορίων  τών  Αενειτών.  13τοΐς  δε  Αενείταις  τα  έχό- 
μενα  τών  ορίων  τών  ιερέων,  μήκος  πέντε  και  ε'ίκοσι  χιλιάδες,  και 
ενρος  δέκα  χιλιάδες-  πάν  το  μήκος  πέντε  και  είκοσι  χιλιάδες,  και 

ΐ4  εύρος  ε'ίκοσι  χιλιάδες.  14  ον  π ραθήσεται  εξ  αντον  ονδε  καταμετρη- 
θήσεται,  ονδε  άφαιρεθήσεται  τα  π  ρωτογενήματα  της  γης,  οτι  άγιόν 

ΐ5  εστίν  τω  κνρίω.  15τάς  δε  πέντε  χιλιάδας  τάς  περισσάς  επι  τω 
πλάτει  έπ\  ταΐς  πέντε  κα\  ε'ίκοσι  χιλιάσιν,  προτείχισμα  εσται  ττ{ 
πάλει  εις  τήν  κατοικίαν  και  είς  διάστημα  αύτοίΐ'  κα\  εσται  ή  πόλις 

ιό  εν  μέσω  αντον.  10 και  ταύτα  τα  μέτρα  αντής·  άπο  τών  προς  βορράν 
πεντακόσιοι  κα\  τετρακισχιλιοι,  και  άπο  τών  προς  νότον  πεντα- 

κόσιοι και  τέσσαρες  χιλιάδες,  κα\  άπο  τών  προς  άνατολάς  πεντα- 
κόσιοι και  τέσσαρες  χιλιάδες,  και  άπο  τών  προς  θάλασσαν  τετρα- 

17  κισχιλιοι/ί  πεντακοσίονς.  17  και  εσται  διάστημα  ττ\  πόλει  προς  βορράν 
διακόσιοι  πεντήκοντα,  και  προς  νότον  διακόσιοι  και  πεντήκοντα,  και 
προς  άνατολάς  διακόσιοι  πεντήκοντα,  και  προς  θάλασσαν  διακόσιοι 

ι8  πεντήκοντα.  ι8και  το  περισσόν  τον  μήκονς  το  έχόμενον  τών  απαρ- 
χών τών  άγιων  δέκα  χιλιάδες  προς  άνατολάς,  και  δέκα  χιλιάδες 

προς  θάλασσαν  και  έσονται  αί  άπαρχαΧ  τον  άγίον,  και  εσται  τά 

19  γενηματα  αντής  εις  άρτονς  τοϊς  έργαζομένοις  τήν  πόλιν.  19οι  δε 
εργαζόμενοι  τήν  πόλιν  έργώνται  αντήν  έκ   πασών  τών  φνλών  τον 

2ο  Ισραήλ.  20  πάσα  ή  άπαρχή  πέντε  και  ε'ίκοσι  χιλιάδες  επ\  πέντε 
και  ε'ίκοσι  χιλιάδας·  τετράγωνον   άφοριειτε   αντον   τήν  άρχήν  τον 

2ΐ  άγίον,  άπο  της  κατασχέσεως  της  πόλεως.  21  το  δέ  περισσόν  τω 
άφηγονμένω  έκ  τοντον,  και  έκ  τούτον  άπο  τών  άπαρχών  τον  άγίον, 

και  είς  τήν  κατάσχεσιν  της  πόλεως  έπι  πέντε  και  ε'ίκοσι  χιλιάδας 
μήκος,  εως  τών  ορίων  τών  προς  άνατολάς  και  προς  θάλασσαν,  έπι 

11  νιων]  ρΓ  των  Α  |  Λευιται  Α<5  12  της  γης]  των  άγιων  Α  |  ορίων]  Α<2 
απαρχών  Α  \  Αευιτων  Α(^  13  Αευιταις  Α(<)  |  τα  εχομενα]  οϊώ.  τα  Α  |  μήκος 
πέντε  και  είκοσι  χιλιάδες  (ΐ°)]  πέντε  και  εικ.  χιλ.  μήκος  ζ)  \  οηι  είκοσι  3° 
14  αυτού]  αυτώ\  Α  |  εστίν]  ετι  Βγ'  15  χιλιασιν]  χίλια*  Β5  |  την  κατοικίαν] 
οπί  την  ζ)  16  των  προς  (ι°)]  τον  πρ.  |  πεντακόσιοι  3°]  πεντακοσι  (δις)  Α  | 
τετρακισχιλιοι  πεντακόσιους]  τετρακισχ.  και  πεντ.  Α  πεντ.  και  τετρακισχ.  (,) 
17  οιτι  διακόσιοι  ι°  Α  |  οπί  και  προς  νοτον... πεντήκοντα  4°  Α  |  οπί  και  3°  ̂  
19  των  φυλών]  οηι  των  20  επι  πέντε  και  είκοσι  χιλιάδας]  ρΓ  _  (^)?  | 
αρχήν]  απαρχην  Α^  21  του  αφηγουμένου  Α  |  οπί  και  εκ  τούτου  Α  \  του  άγιου] 
των  άγιων  Α  \  πόλεως]  +  κατα  πρόσωπον  Α  βΐ  (δη!)  θ'  '%·)  |  επι  πέντε  και 
είκοσι  (ι°)]  επι  εικ.  κ.  πέντε  Α  \  θάλασσαν  ιυ]  +  ε7Γΐ  πρόσωπον  Α  |  επι  2°] 
+  (ϋαΐ)  οι  γ'  '%· )  πρόσωπον  (,) 
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Β  πέντε  και  είκοσι  χιλιάδαν  εως  τών  ορίων  τών  προς  θάλασσαν,  *χό- 
μενα  των  μερίδων  τον  άφηγονμενου·  και  εσται  ή  απαρχή  των  άγιων 

και  το  άγιασμα  του  ο'ικον  εν  μεσω  αυτής.  22  και  παρά  των  Αευειτών  22 
άπο  της  κατασχέσεως  της  πόλεως  εν  μεσω  των  αφηγουμένων  εσται 
ανά  μέσον  των  ορίων  Ιούδα  και  ανά  μέσον  των  ορίων  Βενιαμείν 

των  αφηγουμένων  εσται.  23 Και  το  περισσον  των  φυλών,  άπο  23 
των  προς  ανατολάς  εως  των  προς  θάλασσαν  βενιαμείν,  μία.    24 και  24 
άπο  των  ορίων  των   Βενιαμείν,  άπο   των  προς  ανατολάς  εως  των 

προς  θάλασσαν  Συμεών,  μία.    25 και  άπο  τών  ορίων  τών  "Συμεών,  25 
άπο  τών  προς  άνατολάς   εως  τών  προς  θάλασσαν  Ίσσαχάρ,  μία. 

26  και  άπο  τών  ορίων  τών  Ίσσαχάρ,  άπο  τών  προς  άνατολάς  εως  26 
τών   προς  θάλασσαν   Ζαβουλών,   μία.     27  και  άπο  τών   ορίων  τών  ?η 
Ζαβονλών,  άπο  τών  προς  άνατολάς  εως  τών  προς  θάλασσαν  Τάδ, 

μία.     28 και  άπο  τών  ορίων  τών  Τάδ  εως  τών  προς  λίβα,  και  εσται  28 
§Γ  τά  ορια  αυτού  *άπο  θαιμάν  και  ύδατος  Βαριμώθ  Κάδης,  κληρονομιάς, 

εως  της  θαλάσσης  της  μεγάλης.     29αυτη  η  γη  ην  βαλεΊτε  εν  κληρω  ία 
τάίς  φυλαις  Ισραήλ,  και  ούτοι  οι  διαμερισμοί  αυτών,  λέγει  Κύριος 

θεός.    30  και  αύται  άί  διεκβολάι  της  πόλεως  αι  προς  βορράν,  τετρα-  3° 
κισχίλιοι  καϊ  πεντακόσιοι  μετρώ.    31  και  αι  πύλαι  της  πόλεως  επ'  όνο-  ;.ι 
μασιν  φυλών  του  Ισραήλ·  πύλαι  τρεις  προς  βορράν,  πύλη  'ΈΌυβήν 
μία,  και  πύλη  Ιούδα  μία,  και  πύλη  Αευε\  μία.     32  και  τά  προς  ανα-  χι 
τολάς  τετρακισχίλιοι  και  πεντακόσιοι·  και  πύλαι  τρεις,  πύλη  Ιωσήφ 
μία,  και  πύλη   Βενιαμείν  μία,   και   πύλη  Αάν   μία.     33 και   τά   προς  33 
νότον  τετ ρακισ χίλιοι  και  πεντακόσιοι  μετρώ·  και  πύλαι  τρεΊς,  πυλη 
Συμεών  μία,  και  πύλη  Ίσσαχάρ  μία,  και  πύλη  Ζαβουλών  μία.     34  και  34 
τά  προς  θάλασσαν  τετρακισχίλιοι  και  πεντακόσιοι  μετρώ·  καϊ  πυλαι 

Α  ζ)  Γ       21  θάλασσαν  2°]  ανατολάς  Α  |  εχομενα]  ρΓ  και  Α  22  οπι  και  ι°  Α  [ 
πάρα  των  Αευειτων]  απο  της  κατασχέσεως  των  Αευιτων  Α(^  |  απο]  ρΓ  και 
Α<2  |  τω  αφηγουμενω  (2°)  23  φυλών]  ίηοερ  α  <3*  24  των  Βεν.] 
οπι  των  (±  25  των  Συμ.]  οπι  των      |  ϊσαχαρ  Β*  (Ισσ.  Β3ΐ>)       26  των 
Ισσ.]  οιπ  των  Α(£  27  των  Ζαβ.]  οπι  των  Α(±  28  των  Γαδ]  οπι 
των  Α(2  |  εως  των]  και  εως  Α  \  τα  ορια]  οπι  τα  Α  |  Βαριμωθ]  Μαριμωθ  <^>Τ  | 
κληρονομιά  Α  |  της  θαλ.]  Οΐπ  της  Α  29  η  γη]  οπι  η  |  Ισραήλ]  ρΓ  του  Γ  | 
θεος]  ρΓ  ο  Α(^Γ  30  βορρά  Ο1**"*  αάηοί  Ϋουβην  Ιούδας  Αευι  ̂ Π1?  |  τετρα- 

κισχίλιοι και  πεντακόσιοι]  πεντακόσιοι  τετρακισχ.  31  εττ]  επι  |  ονομασι 
ΒΒΓ  |  φυλών]  ρΓ  των  Α^  |  προς  βορραν]  ρΓ  αι  Α  |  Λβυι  Α(^Γ  32  αι·α- 
τολαϊ]  ζάηοί  ανατολή  Ιωσήφ  Βενιαμείν  Ααν  ̂ Iη8  |  οπι  και  4°  0.  33  νοτον] 
αάηοί  Σνμεώ\  Ισσαχαρ  Ζαβουλώ]  |  οιπ  και  4°,  5°  Ο7"  I  ΙσΙσαχαρ  Β* 
Ι\σαχαρ  13°  34  θάλασσαν]  αάηοί  Γαδ  Ασηρ  Ήεφθαλειμ  0.™$  |  οιπ 
και  3°  <2Γ 
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τρύς,  πύλη   Γάδ  μία,  και   πύλη  *Ασήρ  μία,  και   πύλη   Νεφθαλάμ  Β 
35  μία.     35 κύκλωμα,  δε'κα   και  οκτώ  ̂ ιλιάδβϊ.     και  τό  όνομα  της  πό- 

λεως, αφ'  ης  αν  ημέρας  γένηται,  'ίσται  το  όνομα  αυτης.^  Τ  Γ 

34  οπι  και  4°,  5°  <2  I  Νε00αλι[μ]  Γνί(1  35  εσται]  ρΓ  κΐ  εκει  Α  ζ)  Ας>Γ 
διιΒδΟΓ  Ιεζεκιήλ        Ιεζ.  προφητψ  Α  άεεδί  ίη  Γ:  αάηοΐ  διωρθωται  (^? 

5ΕΡΤ.  III. 
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κ<λτ&  τογο  ο' 

ΕΠΙ  βασιλέως  ̂ Ιωακείμ   της  Ιουδαίας  έτους  τρίτον  παραγενό-  ι  I 
μένος  Ναβουχοδονοσορ  βασιλεύς  Βαβυλώνος  εις  Ιερουσαλήμ  επο- 
λιόρκει  αυτήν.    2 και  παρέδωκεν  αυτήν  Κύριος  εϊς  χεϊρας  αυτού  και  2 
Ιωακείμ  τον  βασιλέα  της  Ιουδαίας  κα\  μέρος  τι  των  ιερών  σκευών 
του  κυρίου,  και  άπήνεγκεν  αυτά  εις  Βαβυλώνα  είς  γήν  Σεναάρ  εις 

οίκον  του   θεοΰ  αύτοϋ,  και  τα  σκεύη'   και  άπηρείσατο  αυτά  εν  τω 
είδωλείω  αυτού.    3  και  είπεν  6  βασιλεύς  ΆβιεσδρΙ  τώ  εαυτού  άρχι-  3 
ευνούχω  άγαγείν  αύτω  εκ  τών  υιών  τών  μεγιστάνων  τού  Ισραήλ  και 
εκ  τού  βασιλικού  γένους  και  εκ  τών  επίλεκτων,  4 νεανίσκους  άμώ-  4 
μους  και  εύειδεϊς  και  επιστήμονας  εν  πάστ)  σοφία  και  γραμματικούς 

και  συνετούς  και  σοφούς,  και  ισχύοντας  ώστε  είναι  εν  τω  ο'ίκω  τού 
βασιλέως,,  και  διδάξαι  αυτούς  γράμματα  και  διάλεκτον  Χαλδαικήν' 
5  και  δίδοσθαι  αύτοϊς  εκθεσιν  εκ  τού  ο'ίκου  τού  βασιλέως  κα#'  εκά-  $ 
στην  ήμέραν  και  άπο  της  βασιλικής  τραπέζης  και  από  τού  ο'ίνου 
ου  πίνει  ό  βασιλεύς,  και  έκπαιδεύσαι  αυτούς  ετη  τρία,  και  εκ  τού- 

των  στήσαι  έμπροσθεν  τού  βασιλέως.    6 και  ήσαν   εκ   τού  γένους  6 
τών  υιών  Ισραήλ  τών  άπο  της  Ιουδαίας  Αανιήλ,  Άνανίας,  Μισαήλ, 
Άζαρίας.     7 και  επέθηκεν   αύτοϊς  ό  άρχιευνούχος  ονόματα,  τω  μεν  η 

Αανιήλ  Βαλτασάρ,  τω  δέ  '  Αν  αν  ία  Σεδράχ,  και  τω  Μισαήλ  Μισάχ, 

ΙηδΟΓ  Αανιήλ  κατά  τους  ο'  87  προφητεία  Α.  κατα  την  εκδοσιν  των  ο'  5)Τ 
I  1  ρΓ  Ιϊί  εκλέγονται  οι  περι  τον  Αανιήλ  και  παραδίδονται  τω  αρχιεννονχω 
και  αιτούνται  σπέρματα"  και  παρασταντες  τω  βασιλει  πάντων  απεδειχθείσαν 
σοφωτεροι  87  8γΓ  2  οιτι  εις  γψ  Σενααρ  5γτ  |  Φ  ευ  οίκον  του  θεου 
αυτού  και.  τα  σκευή  87  (άεεδί  '^'  ΐηδ  *  ροδί  αυτού  £ί  ροδί  σκευή)  8)τ  (οιώ  ε«  4°) 
3  αρχαυνουχω]  διδασκαλω  ευνούχων  δχι-"^  4  οίκω]  α'σ'  ναω  Β^γ"1^  | 
γράμματα]  α'  βίβλων  8γΓιη£  5  εκθβΟΐΝ  δρ-"^  |  του  βασιλέως]  ρι·  7ταρα (?  απο)  8γΓ 
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ΔΑΝΙΗΛ 

κλτλ  ΘεοΑοτιωΝΛ 

I   ι        ΕΝ  ετει  τρίτω  της  βασιλείας  Ιωακείμ  βασιλέως   Ιούδα   ήλθεν  Β 
Ναβουχοδονοσορ  βασιλεύς  Βαβυλώνος  εις  Ιερουσαλήμ,  και  έπολιόρ- 

2  κει  αυτήν.  2  και  εδωκεν  Κύριος  εν  χειρί  αυτού  τον  Ιωακείμ  βασι- 
λέα Ιούδα  κα\  άπο  μέρους  των  σκευών  οίκου  του  θεού,  κα\  ήνεγκεν 

αυτά  εϊς  γήν   Σενναάρ   ο'ίκου  του   θεοΰ  αυτού,   κα\  τα  σκεύη  εισή- 
3  νεγκεν  εις  τον  οίκον  θησαυρού  θεού  αυτού.  3 και  είπεν  6  βασι- 

λεύς Άσφανέζ  τω  άρχιεννουχω  αυτού  είσαγαγεΐν  άπο  των  υιών  της 

αιχμαλωσίας  *1σραήλ  και  άπο  τού  σπέρματος  της  βασιλείας  και  άπο 
4  των  φορθομμείν,  4 νεανίσκους  οίς  ουκ  εστίν  αύτοϊς  μώμος  και  καλούί 
ττ\  οψει,  και  συνιέντας  εν  πάση  σοφία  και  γιγνώσκοντας  γνώσιν 

και  διανοουμένους  φρόνησιν,  και  ο'ις  εστίν  Ισχύς  εν  αύτοΐς  εστάναι 
εν  τω  οίκω  τού  βασιλέως,  και  διδάξαι  αυτούς  γράμματα  και  γλώσ- 

5  σαν  Χαλδαίων .  5  και  διέταξεν  αύτοΊς  ό  βασιλεύς  το  της  ή  μέρας 

καθ*  ήμέραν  άπο  της  τραπέζης  τού  βασιλέως  και  άπο  τού  ο'ίνου 
τού    ποτού   αυτού,    και   θρέψαι   αυτούς   ετη   τρία,   και   μετά  ταύτα 

6  στήναι  ενώπιον  τού  βασιλέως.     6 και  έγένετο  εν  αύτοΐς  εκ  τών  νιων 
7  Ιούδα  Αανιήλ  και  Άνανίας  και  Μεισαήλ  και  Άζαρίας.  7 και  έπέ- 
θηκεν  αύτοΐς  6  άρχιευνούχος  ονόματα,  τω  Αανιήλ  Βαλτασάρ,  και  τω 
Άνανία  Σεδράχ,   και  τω   Μεισαήλ  Μεισάχ,  και  τω  Άζαρία  Άβδε- 

ΙηδΟΓ  Αανιήλ  ΒΑ  Ααν.  κατα  θεοδοτιωνος      δες  ίη  ΒΑ(^  (?  Γ)  Ιιϊδίοπα  Αζ>Γ 
Ηιΐδαηη&ε  (επί  διιβδΟΓ  Α  οοασυ  α')  8ιΐδαηηαε  αυίεπι  δΐηε  ίηίει-ναΐΐο  δυεεεάίΐ 
Όαηίεΐ  I  1  δπρεΓδΟΓ  ορασις  β'  Α^  |  ηλθε  Β^Α*  2  οίκοι;  2°]  οικο^ 
Αξί3  |  οιη  θησαυρού  Α(±*  (Ιιαβ  |  0εοι;  3°]  ΡΓ  του  Β3ΐ><νί(1>  <ι"δ>Α(2Γ 
3  Ασφανε'ζ]  ρΓ  τω  Α  |  βασιλείας]  ει  Βϊφ  Γη,δ  Α3?  |  φορθομμείν  (·μι[ν]  Γ)]  πορ- 
θομμειν  Α  4  αυτοις  ι°]  ρΓ  εν  Β^^Αί^Γ  |  μωμος]  ρν  πας  Γ  |  καλουϊ] 
κάλοι  Α*  (ίιτφΓοβ  ΑΕ?)  |  γινωσκοντας  Α(^  (?  Γ)  |  οιη  εν  τω  οικω  Α  |  του 
βασιλέως]  ρΓ  ενώπιον  Βα1;,Α^,ηκΓ  5  καθ]  εις  Γ  6  οιη  εν  Α  |  Μισαηλ 
Β'Άί^Γ:  ΐΐεηα  7,  π  εΐ  (δβά  Ηιαί  Γ)  19  |  και  Α^.  και  Μ.  Γνί<1  7  Βαλ- 

τασάρ] Βαρτασαρ  Α*7^  (οτη  Α*)  |  Μισαχ  Β^  Μισακ  Α  Μισά..  Γ 
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και  τώ  Άζαρία.  Άβδεναγώ.     8  και  ενεθυμήθη   Αανιήλ  εν  τή  καρδία  8 
οπως  μη   άλισγηθη  εν   τώ  δείπνω  τον  βασιλέως  και  εν   ώ  πίνει 
οΐνω,   και    ηζίωσεν    τον    άρχιεννονχον   Ίνα   μη    σνμμολννθή.      9 και  9 
έδωκε    Κύριος   τω    ΑανιήΧ  τιμήν    και  χάριν   εναντίον  τον  άρχιεν- 
νούχον.     10 και  είπεν  ό  άρχιεννονχος  τώ  ΑανιήΧ  Αγωνιώ  τον  κνριόν  ίο 
μον  τον  βασιλέα  τον  έκτάξαντα  τήν  βρώσιν  νμών  και  τήν  πόσιν 
νμών,   ΐνα  μή  ΐδη  τα.   πρόσωπα  νμών   διατετραμμένα  και  ασθενή 
παρά  τούς  σνντρεφομένονς  νμίν  νεανίας  τών  αλλογενών,  και  κινδυ- 

νεύσω τώ  ιδι'ω  τραχήλω.     11  και  εΐπεν   ΑανιήΧ  Άβιεσδρϊ  τώ  άνα-  ιι 
δειχθέντι  άρχιεννούχω  επί  τον  ΑανιήΧ,  Άνανίαν,  ΜισαήΧ,  Αζαρίαν 

12Τ1είρασον  δή  τονς  παϊδάς  σον  εφ"  ήμέρας  δέκα,  και  δοθήτω  ήμϊν  ΐ2 
άπο  τών   οσπρίων   τής  γης,  ώστε  κάπτειν   και  νδροποτεΐν'    13 και  13 
εάν  φανή  ή  οψις  ήμών  διατετραμμενη  παρά  τονς  αλλονς  νεανίσκονς 
τονς  έσθίοντας  άπο  τον  βασιλικού  δείπνον,  καθώς  εάν  θέλης  οντω 

χρήσαι  τοις  παισί  σον.     14  και  εχρήσατο  αντοϊς  τον  τρόπον  τούτον,  14 
και  επε'ιρασεν   αντονς    ήμέρας  δέκα.      15 μετά  δε  τάς  δέκα  ήμέρας  15 
έφάνη  ή  οψις  αϊτών  καΧή  και  ή  εξις  τον  σώματος  κρείσσων  τών 
ιιΧΧων  νεανίσκων  τών  έσθιόντων  το  βασιΧικον  δεϊπνον.     ι6και  ήν  ιό 
Άβιεσδρϊ  αναιρούμενος  το  δεϊπνον  αντών  και  τον  οίνον  αυτών,  και 

άντεδίδον  αύτοϊς  άπο  τών  οσπρίων.     17  και  τοις  νεανίσκοις  εδωκεν  \η 
ο  κνριος  επιστήμην  και  σννεσιν  και  φρόνησιν  εν  πάση  γραμματική 
τέχνη,  και  τώ  ΑανιήΧ  έδωκε  σννεσιν  εν  παντϊ  ρήματι  και  όράματι 

και  έννπνίοις  και  εν   πάση   σοφία.    ιΒμετά  δε  τάς  ήμέρας  ταύτας  ι3 
επέταζεν  ό  βασιλεύς   είσαγαγεϊν  αυτούς,  και  εισήχθησαν   άπο  τον 

άρχιεννούχον  προς  τον  βασιΧέα  Ναβονχοδονοσόρ.     19 και  ώμιλησεν  19 
αύτοϊς  6  βασιΧενς,  και  ονχ  ενρέθη  εν  τοις  σοφοϊς  όμοιος  τώ  ΑανιήΧ 
και  Άνανία  και  Μισαήλ  και  Άζαρία.     και  ήσαν  παρά  τώ  βασιλει, 

20 και  εν  παντϊ  λόγω  και  σννέσει  και  παιδεία,  οσα  έζήτησε  παρ  αν-  2ο 
τών  ό  βασιΧεύς,   κατέΧαβεν  αντονς  σοφωτέρονς  δεκαπΧασίως  νπέρ 
τονς  σοφιστάς  και  τονς  φιΧοσόφονς  τονς  εν  πάση  τη  βασιλεία  αυ- 

τού· και  έδόζασεν  αντονς  ό  βασιλεύς  και  κατέστησεν  αντονς  άρχοντας, 
και  άνέδειξεν  αντονς  σοφούς  παρά  πάντας  τούς  αύτού  έν  πράγμασιν 

Γ       8  οπως  μη  αλισγηθη  εν  τω  δειττνω  τ.  βασ.~\  σ'  ινα  μη  μιανθη  δια  της  τροφής 
τ.  βασ.  δγΓ11^  10  διατετραμμένα]  α'  κατεστραμμένα  δ^Γ"1^  |  Οίτι  των 
αλλογενών  §γτ  17  εν  τταση  γραμματική  τέχνη]  α'  εν  τταντι  βιβλιω 
§γι™ζ  |  +και  ε„  παρη  σοφια  87  (άεεδί  -τ- )  δ>τ  18  ΚΛΙ  εΐΟΗχθΗΟΛΝ 
δ^Γ^ε  20  4-  σοφωτερους  87  3γΓ  |    4  και  εδοξασεν  αυτούς... βασίλεια 
αυτού  87  (ϊηδ  -τ-  &ηί6  εν  τταση  τη  γη)  3}α 
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8  ναγώ.    8  και  εθετο  ΑανιήΧ  επι  τήν  καρδίαν  αυτόν  ώς  ού  μή  άΧισγηθή  Β 
ε'ν  τη  τραπεζη  τον  βασιΧεως  και  ε'ν  τώ  ο'ίνω  τον  ποτον  αντον,  και 

9  ήζίωσε  τον  άρχιεννονχον  ώς  ού  μή  άΧισγηθή.  9  και  εδωκεν  6  θεός 
ίο  τον  ΑανιήΧ  61$·  εΧεον  και  οίκτειρμόν  ενώπιον  τον  άρχιεννονχον.     10  και 

είπεν  ό  άρχιεννονχος  τώ  ΑανιήΧ  Φοβονμαι  εγώ  τον  κνριόν  μον  τον 
βασιΧέα  τον  εκτάξαντα  την  βρώσιν  νμών  και  την  ποσιν  νμών,  μή 
ποτέ  Ίδη  τα.  πρόσωπα  νμών  σκνθρωπά  παρά  τα  παιδάρια  τα.  σννη- 

ιι  λικα  νμών,  και  καταδικάσητε  τήν  κεφαΧην  μον  τώ  βασιΧεΊ.  11  και 
είπεν^  ΑανιήΧ   προς  ΆμεΧσάδ,  ον  κατέστησαν  6  άρχιεννονχος  επ\  1ΓΓ 

ΐ2  ΑανιήΧ,  Άνανίαν,  ΜεισαήΧ,  Άζαρίαν  τ2Τ1είρασον  δή  τονς  παΐδάς 
σον  ήμέρας  δέκα,  και  δότωσαν  ήμίν  από  τών  σπερμάτων  και  φα- 

ΐ 3  γόμεθα,  και  νδωρ  πιόμεθα·  13 και  όφθήτωσαν  ενώπιον  σον  αί  είδεαι 
ήμών  και  αί  ειδεαι  τών  παιδαρίων  τών  εσθόντων  τήν  τράπεζαν  τον 

ΐ4  βασιΧεως,  και  καθώς  αν  'ίδης  ποίησον  μετά  τών  παίδων  σον.     14  και 
ΐ5  εισήκονσεν  αύτών,  και  επείρασεν  αντονς  ημέρας  δεκα.  15 και  μετά 

το  τεΧος  τών  δεκα  ήμερών  ώράθησαν  αί  ειδεαι  αύτών  άγαθα\  και 
ίσχνροί  ταίς  σαρξϊν  νπέρ  τά   παιδάρια  τά  εσθοντα  τήν  τράπεζαν 

ι6  τον  βασϊΧέως.  ι6και  έγένετο  ΆμεΧσάδ  αναιρούμενος  το  δεϊπνον 
αντών  και  τον  οίνον  τον  πόματος  αντών,  και  εδι'δου  αντοΊς  σπέρ- 

ΐ7  ματα.  17 και  τά  παιδάρια  ταντα,  οι  τέσσαρες  αυτοί,  εδωκεν  αντοϊς 
6  θεός  σννεσιν  και  φρόνησιν  εν  πάση  γραμματική  και  σοφία·  και 

ι3  ΑανιήΧ  σννήκεν  εν  πάση  δράσει  και  εννπν'ιοις.  18 και  μετά  το  τεΧος 
τών  ήμερών  ων  είπεν  ό  βασιΧενς  εισαγαγεΊν  αντονς,  και  εισήγαγεν 

ίο  αντονς  ό  άρχιεννονχος  εναντίον  Ναβονχοδονοσόρ.  19 και  έΧάΧησεν 
μετ  αντών  ό  βασιΧενς,  και  ούχ  ενρεθησαν  εκ  πάντων  αυτών  όμοιοι 
ΑανιήΧ  και  Άνανία  και  ΜεισαήΧ  και  Άζαρία·  και  έστησαν  ενώπιον 

2ο  τον  βασιΧέως.  20 και  εν  παντί  ρήματι  σοφίας  και  επιστήμης  ων 
έζήτησεν  παρ*  αντών  ό  βασιΧενς,  εΰρεν  αντονς  δεκαπΧασίονας  παρά 
πάντας  τούς  έπαοιδονς  και  τονς  μάγονς  τονς   οντάς  εν   πάση  τή 

8  ηξιωσεν  Α(^Γ  9  οικτειρμον  (-κτιρμ.  Β^Αί^3)]  ρΓ  ευ  Α<3  |  αρχεννονχ.  Αζ)Γ 
Β*  {αρχιευνουχ.  Β3^  Αί^Γ*"1) :  ΐίεηι  ιι,  ι8  10  οιη  τον  βασιλέα  φ*  (η3.1) 
(<)ιη&)  |  συνηλικα]  συν  ηλικεια  Α  11  Αμελσαδ]  Αμερσαρ  Α  Αμεσαδ  (^* 
(ΑμεΧσ.  (£Ά)  \  Ανανιαν]  ρΓ  και  Α(^  |  Μεισα^λ]  ρΓ  και  Α(^)  |  Αζαριαν]  ρΓ  και 
Α(^  12  σπερμάτων]  -τ  της  γης  Α^  13  εσθιοντων  Α<^)  |   αν]  εαν  Α  Ι 
παίδων]  παιδαρίων  Α  παιδιών  0*  (-δων  15  ωρθησαν  ̂ *  (ωραθ.  0*)  \ 
ισχυραι  Β3Ϊ)(2  |  εσθιοντα  Α(^)  16  Αμελσαδ]  Αμερσαρ  Α  17  και  τα 
παιδάρια  ταύτα  οι  τέσσαρες  αυτοί]  του  τεσσαρσιν  παιδαριοις'  και  Α  και  τα 
παιδάρια  ταύτα  τα  τέσσαρα      |  οπί  και  3°        (δπρ€Γ50Γ  κ  0*)  18  ογπ  και 
2"Β*(2|  οιώ  εισήγαγεν  αυτούς  Β*  (ΗηΙ>  Β3ί)ΐη£  )  |  οπί  αυτούς  2°  19  όμοιο 
Α*  (δυρεΓδΟΓ  ι  Α3?)  20  οιη  παση  Α(^ 
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εν  πάση  τι]  γί)  αυτού  και  εν  τη  βασιλεία  αύτού.  21  και  ην  Αανιηλ  εως  2ΐ 
του  πρώτου  έτους  της  βασιλείας  Κυρου  βασιλέως  ΤΙερσών. 

ΙΚαι  εν   τω   ετει  τω   δευτέρω    της    βασιλείας    Ναβουχοδονοσορ  ι 
συνέβη  εις  οράματα  και  ενύπνια  έμπεσείν  τον  βασιλέα  και  ταρα- 

χθήναι  εν  τω  ενυπνίω  αύτού,  και  6  ύπνος  αύτοϋ  εγένετο  άπ'  αυ- 
τού.    2 και  επεταξεν   ό  βασιλεύς  είσενεχθήναι  τούς  έπαοιδούς  καΐπ 

τούς  μάγους  και  τούς  φαρμακούς  των  Χ,αλδαίων  άναγγείλαι  τώ  βα- 
σιλει   τα   ενύπνια   αυτού·    και    παραγενόμενοι    έστησαν    παρά  τω 
βασιλεϊ.     3  και  είπεν  αύτοΐς  ό  βασιλεύς  'Ένύπνιον  έώρακα  και  βκι-  3 
νηθη  μου  το  πνεύμα·  έπιγνώναι  ούν  θέλω  το  ένύπνιον.     4 και  ελά-  4 
λησαν  οι  Χαλδαίοι  προς  τον  βασιλέα  Συριστί  Κύριε  βασιλεύ,  τον 
αιώνα  ζηθι·  άνάγγειλον  το  ένύπνιον  σου  τοϊς  παισί  σου,  και  ημείς 
σοι  φράσομεν  την   σύγκρισιν   αυτού.     5 αποκριθείς   δέ  6   βασιλεύς  5 
είπε  τοις  Χαλδαίοις  Ό  λόγος  α7τ'  εμού  άπέστη·  διότι  εάν  μη  άπαγ- 
γείλητέ  μοι  επ*  αληθείας  το  ένύπνιον  και  την  τούτου  σύγκρισιν  δη- 
λώσητέ  μοι,    παραδειγματισθησεσθε,   και   άναληφθησεται    ύμών  τά 

ύπ άρχοντα  εις  το  βασιλικόν.    6 εάν   δε  το  ένύπνιον   διασαφησητέ  6 
μοι  και  την  τούτου  σύγκρισιν  άναγγειλητε,  ληψεσθε  δόματα  παν- 

τοία και  δοξασθήσεσθε  ύπ'  εμού·  δηλώσατέ  μοι  το   ένύπνιον  και 
κρίνατε.     7 άπεκρ'ιθησαν  δε  εκ  δευτέρου  λέγοντες  Βασιλεύ,  το  όραμα  γ 
είπόν,  και  οι  παίδές  σου  κρινούσι  προς  ταύτα.    8  και  είπεν  αύτοις  δ 
ό  βασιλεύς  Έπ'  αληθείας  οίδα  οτι  καιρόν  ύμεΐς  εξαγοράζετε,  καθάπερ 
έωράκατε  οτι  άπέστη  απ*  εμού  το  πράγμα·  καθάπερ  ούν  προστέ- 
ταχα,  ούτως  εσται.    9  εάν  μη  το  ένύπνιον  άπαγγειλητέ  μοι  έπ'  άλη-  $ 
θείας  καϊ  την  τούτου  σύγκρισιν   δηλώσητε,  θανάτω  περιπεσείσθε· 

συνείπασθε  γάρ  λόγους  ψευδείς    ποιησασθαι  έπ'  εμού,  εως  αν  ό 
καιρός  άλλοιωθτ).     νύν  ούν  εάν  το  ρημα  ε'ίπητέ  μοι  δ  την  νύκτα 
έώρακα,  γνώσομαι  οτι  και  την  τούτον  κρίσιν  δηλώσητε.     Ι0και  άπε-  χο 
κρίθησαν  οι  Χ,άλδαίοι  έπ\  τού  βασιλέως  οτι  Ουδείς  των  επί  της  γης 

21  ΚγρΟΟ  (δίο)  δ^Γ1"2  II  1  ρΓ  ίίΐ  ορα  το  ενυπνιον  Ναβονχοδονοσομ 
και  τους  μάγους  απορησαντας  (ΛΊΤΟρΗΟΛΝΤΛΟ  δ^Γ1"2)  γνωρισαι  και  επιλυσαι 
αυτο  κελεύει  σψαγηναι  κινδυνεύοντας  δε  και  τους  περί  ΑανιηΧ  εσωσεν  ο  θεος 
αποκαλνψας  αυτω  τω  Αανιηλ  την  ειδησιν  του  ενυπνίου  87  δνΐ"  |  και  ταρα- 
χθηναι.,.απ  αυτόν]  σ'  και  διηττορει  το  πνεύμα  αυτού  και  ύπνος  απεστη  απ  αυ- 

τού α' ...επ  αυτόν  §γτ  3  εκινηθη . . .ενυπνιον]  σ'  διαπορω  εν  τη  ψυχη  μου 
του  γνωναι  το  εν.  δγΓ111^  5  '*  ο  λόγος  απ  εμου  (·*  87)  απεστη  8/  δ)'Γ 
6  μοι  2°]  +  ουν  5γτ  7  εκ  λεγτερογ  δ^Γ^  8  -τ  καθάπερ  ονν  (  +  87) 
προστεταχα  ούτως  εσται  87  δ^Γ  9  4-  και  την  τούτον  σύγκρισιν  δηλώσητε 
87  δ^Γ  |  τ  ο  την  νύκτα  εωρακα  87  3γΓ  |  γνωσομαι]  ρν  τοτε  $γτ 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) II  ΙΟ 

2ΐ  βασίλεια  αυτοϋ.    21  και  εγενετο  Δανιήλ  εως  έτους  ενος   Κύρου  τοϋ  Β 
βασιλέως. 

ι  ΙΈν  τω  ετει  τω  δευτερω  της  βασιλείας  ηνυπνιάσθη  Ναβουχοδο- 
νοσορ  ενύπνιον,  και  εζεστη  το   πνεύμα  αυτοϋ,  και  6  ύπνος  αϋτοϋ 

2  εγενετο  άπ>  αυτοϋ.  2κα\  είπεν  ό  βασιλεύς  καλεσαι  τους  επαοιδούς 
και  τους  μάγους  και  τους  φαρμακοϋς  και  τους  Χ,αλδαίους  τοϋ  άναγ- 
γείλαι  τω  βασιλεΐ  τα  ενύπνια  αϋτοϋ·   κα\  ήλθαν  και  έστησαν  ενώ- 

3  πιον  τοϋ  βασιλέως.     3  και  είπεν  αυτοις  ό  βασιλεύς  Ήνυπνιάσθην, 
4  και  επέστη  το  πνεϋμά  μου  τοϋ  γνώναι  το  ενύπνιον.  4 και  ελάλησαν 
οι  Χαλδαίοι  τω  βασιλεΐ  Συριστί  Βασιλεϋ,  εις  τους  αιώνας  ζήθΐ'  σύ 
είπον  το  ενύπνιον  τοϊς  παισίν  σον,  και  την  συγκρισιν  άναγγελοϋ- 

5  μεν.  5  άπεκρίθη  6  βασιλεύς  τοις  Χαλδαίοι$·  Ό  λόγοί  άπ'  εμοϋ 
άπεστη·  εάν  μη  γνωρίσητε  μοι  το  ενύπνιον  και  την  σύγκρισιν,  εϊς 

6  άπωλίαν  εσεσθε,  και  οι  οίκοι  υμών  διαρπαγήσονται.  6 εάν  δε  το 
ενύπνιον  και  την  σύγκρισιν  αυτού  γνωρίσητε  μοι,  δόματα  και  δω- 

ρεάς  και  τιμήν  πολλήν  λήμψεσθε  παρ*  εμού·  πλήν  το  ενύπνιον  και 
7  τήν  σύγκρισιν  αυτού  απαγγείλατε  μοι.  7 απ εκρίθησαν  δεύτερον  και 
είπαν  Ό  βασιλεύς  είπάτω  το  ενύπνιον  τοις  παισιν  αυτού,  και  τήν 

8  συγκρισιν  αυτού  άναγγελούμεν.  8 και  άπεκρίθη  6  βασιλεύς  και  είπεν 
Έττ'  αληθείας  οίδα  εγώ  οτι  καιρόν  ύμείς  εξαγοράζετε,  καθότι  εϊδετε 

9  οτι  άπεστη  απ'  εμοϋ  το  ρήμα.  9εάν  ούν  το  ενύπνιον  μή  άναγγεί- 
λητε  μοι,  οίδα  οτι  ρήμα  ψευδές  και  διεφθαρμενον  συνεθεσθε  ειπείν 
ενώπιον  μου,  εως  ου  ο  καιρός  παρελθτ)·  το  ενύπνιον  μου  είπατε 

ίο  μοι,  και  γνώσομαι  οτι  τήν  σύγκρισιν  αυτοϋ  άναγγελεϊτε  μοι.  10άπε- 
κρίθησαν  οι  Χαλδαίοι  ενώπιον  τοϋ  βασιλέως  και  λεγουσιν  Ουκ  εστίν 
άνθρωπος  επι  της  ξηράς   όστις  το  ρήμα  τοϋ  βασιλέως  δυνήσεται 

21  δΐιΐ)50Γ  ορασις  β'  Α  II  1  δΐιρβΓδΟΓ  ορασις  γ'  Α(^  |  βασιλείας]  Α(} 
+  Ήαβουχοδονοσορ  Α  |  ενυπνιασθη  Α(^)  |  εζεστη  Γ650Γ  Α3?  2  καλεσαι] 
καλέσατε  0*  (ροδίεα  ίιηρΓΟο  υΐ  νΐά)  |  οηι  τους  μάγους  και  0*  (Ιιαο  (^δ))  | 
τα  ενύπνια]  το  ενύπνιον      |  ήλθαν]  ·ηλθον  Α^3  3  ηνυπνιασθην  (εννπν. 
Α0)]  +  ενύπνιον  4  ελαλησαν]  ειπον  Α  είπαν  ̂   |  παισι  Β1·  |  συγκρισιν] 
ηοί  ίΐχΐρίηχΐί  Α3?  +  αυτόν  5  απεκριθη]  +  δε  ̂   |  βασιλεύς]  +  και  ειπε\ 
Α  |  εαν]  +  ουν  Α(^)  |  συγκρισιν]  +  αυτού  Α  +  απαγγειλητε  μοι  |  απωλααν 
Β*ύΑ(^  |  διαρπαγησονται]  εις  διαρπαγην  ̂   6  οιώ  αντου  ι°  ̂ *ν^(^  (Ηαβ 
(,)  (π^Ί)  |  δοματα  και  δωρεάς]  δομ.  κ.  δωρεάν  Α  δωρα  και  δοματα  |  ληψεσθε 
Ί&Ο*  |  απαγγείλατε]  αναγγείλατε  (}*  {απαγγ.  ̂ 3)  7  απ  εκρίθησαν]  +  οι 
Χαλδαιοι  Α  |  δεύτερον  και  ειπαν]  +  αυτω  Ββ1>ιη8  και  ειπαι/  βκ  δευτέρου  Α 
8  οιώ  και  ι°  Α  |  αληθιας  Β*  (-0βια5  Β5)  |  βιό^τβ]  οιδατε  Α(£  9  α?α77ίι- 
λ^τε]  απαγγειληται  Α  |  μου  ι°]  εμου  Α(^  \  οτι  2°]  +  και  |  οίτΐ  αυτόν  0_ 
^  0  απεκριθησαν]  +  παλυ*  Α  |  λεγουσιν]  είπαν  |  το  077/χα  τοι;  βασιλέως 
οννησεται  γνωρισαι]  δυν.  το  ρ.  του  β.  γν.  Α  το  ρ.  του  β.  γν.  δύναται 
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II  II 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

δυνησεται  ειπείν  τώ  βασιλεί  ο   έώρακε,   καθάπερ  σύ  ερωτάς,  και 
πάς  βασιλεύς  και  πάς  δυνάστης  τοιούτο  πράγμα  ουκ  επερωτά  πάντα 

σοφόν  και  μάγον  και  Χαλδαίον  11  και  6  λόγος  ον  ζητείς,  βασιλεύ,  ιι 
βαρύς  έστι   και  επίδοξος,  και  ουδείς  εστίν   ος   δηλώσει  ταύτα  τώ 
βασιλεί,  ει  μη  τι   Άγγελος,  ου  ουκ  εστί  κατοίκητηριον  μετά  πάσης 

σαρκός·  οθεν  ουκ  ενδέχεται  γενέσθαι  καθάπερ  οΐει.    12 τότε  6  βασι-  ιι 
λεύς  στυγνός  γενόμενος  και  περίλυπος  προσέταξεν  εξαγαγείν  πάντας 

τους  σοφούς  της  Βαβυλωνίας.    13  και  εδογματίσθη  πάντας  άποκτείναΐ'  13 
έζητηθη  δε  6  Αανιηλ  και  πάντες  οι  μετ   αυτού  χάριν  του  συναπο- 

λέσθαι.     Ητότε  Αανιηλ  είπε  βουλην  και  γνώμην  ην  είχεν  ̂ Αριώχη  14 
τώ  αρχιμάγειρα)  του  βασιλέως,  ω  προσέταξεν  έξαγαγεΐν  τους  σο- 

φιστάς  της  Βαβυλωνίας,  15 και  επυνθάνετο  αυτού  λέγων  "Αρχων  του  15 
βασιλέως,  περι  τίνος  δογματίζεται  πικρώς  παρά  του  βασιλέως;  τότε 

το  πρόσταγμα  εσημανεν  ό  Άριώχης  τώ  Αανιηλ.     16  ό  δε  Αανιηλ  είσ-  ι6 
ηλθε  ταχέως  προς  τον  βασιλέα,  και  ηξίωσεν  ΐνα  δοθη  αύτώ  χρόνος 

παρά  του  βασιλέως,  και  δήλωση  πάντα  επ\  του  βασιλέως.  17 Τότε  17 
άπελθών  Αανιηλ  είς  τον  οίκον  αυτού  τω  'Ανανία  και  Μισαηλ  και 
Άζαρία    τοϊς    συνεταίροις    υπέδειξε   πάντα,   18 και    παρήγγειλε    νη-  ιδ 
στείαν  και  δέησιν  και  τιμωρίαν  ζητησαι  παρά  του  κυρίου  του  υψί- 

στου περί  του  μυστηρίου  τούτου,  οπως  μη  έκδοθώσι  Αανιηλ  καϊ  οι 
μετ  αυτού  είς  άπώλειαν  άμα  τοίς  σοφισταίς  Βαβυλώνος.     19τότε  τώ  19 
Αανιηλ  εν  όράματι  εν  αύτη  τι)  νυκτι  το  μυστηριον  τού  βασιλέως 
έζεφάνθη  εύσημως.    τότε  Αανιηλ  ευλόγησε  τον  κυριον  τον  υψιστον, 

και  εκφωνησας  είπεν  20"Έσται  το  όνομα  τού   κυρίου  τού  μεγάλου  2ο 
εύλογημένον  είς  τον  αιώνα,  οτι  η  σοφία  και  η  μεγαλωσύνη  αυτού 

έστι'   21  και  αυτός  άλλοιοϊ  καιρούς  και  χρόνους,  μεθιστών  βασιλείς  2ΐ 
και  καθιστών,  διδούς  σοφοΐς  σοφίαν  και  σύνεσιν  τοΊς  εν  επιστήμη 

ούσιν  22 άνακαλύπτων  τα  βαθέα  και  σκοτεινά  και  γινώσκων  τα  εν  22 
τω  σκότει  και  τα  εν  τω  φωτί,  και  παρ*  αύτώ   κατάλυσις.    23 σοι,  23 
κύριε  τών  πατέρων  μου,  εξομολογούμαι   και  αινώ,  οτι  σοφίαν  και 
φρόνησιν  εδωκάς  μοι,  και  νύν  έσημανάς  μοι  οσα  ηξίωσα,  τού  δη- 

10  και  πας  βασίλεια... ουκ  επερωτά]  σ'  αλλ  οι»δε  τυ  βασιλεύς  η  μέγας  -η 
εξουσιαστής  ρημα  τοιούτον  έρωτα  3)Τηι£  11   4-  και  επίδοξος  87  δ  γι* 
13  ελΟΓΜΛΤΙΟθΗ  δγι-"^  14  τω  αρχιμαγειρω]  α'  διδασκαλω  σφακτων 
§γΓπΐ£  15  και  επυνθάνετο... του  βασιλέως]  σ'  ειπε  δε  τω  Αριωχ  ω  επετράπη 
■η  εξουσία  παρα  του  βασ.  δγΐ""^  |  '*·  άρχων  του  βασιλέως  87  δγΓ  16  δη- 

λώσει δ"/Γ  18  και  παρήγγειλε... ζητησαι]  σ'  υπερ  τον  ερωτησαι  οικτιρμονς 
3γΓπΐ8τ  |  4-  και  τιμωρίαν  (δΐιροη,ΟΓ  -"-87)  ζητησαι  87  5)τ  19  και  εκφω- 

νησας ειπεν]  σ'  και  λάλων  Αανιηλ  ειπεν  δγΓ^  21  διδονς]  ρν  και  δγΓ 
22  ΚΛΤΛλγΟΙΟ  8χΓηι- 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) 

II  23 

γνωρίσαι,  καθότι  πάς  βασιλεύς  μέγας  και  άρχων  βήμα  τοιούτο  Β 

ιι  ουκ   επερωτά  επαοιδόν,  μάγον   και  Χαλδαίον'  "δπ  6  λόγος  ον  6 
βασιλεύς  επερωτά  βαρύς,  και  έτερος  ουκ  εστίν  6ς  άναγγελει  αυτόν 

ενώπιον  του  βασιλέως  αλλ'  ή  θεοί,  ών  ουκ  εστίν  ή  κατοικία  μετά 
ΐ2  πάσης  σαρκός.  Ι2τότε  6  βασιλεύς  εν  θυμώ  κα\  οργή  είπεν  άπο- 
13  λεσαι   πάντας  τους  σοφούς  Βαβυλώνος.     13 και  τό   δόγμα  εξήλθεν, 

και  οι  σοφοί  άπεκτέννοντο·  και  εζήτησαν  Αανιήλ  και  τους  φίλους 
ΐ4  αυτού  άνελεΐν.     14  τότε  Αανιήλ   άπεκρίθη   βουλήν   και  γνωμην  τω 
Άριώχ  τω  άρχιμαγείρω  του  βασιλέως,  6ς  εζήλθεν  άναιρείν  τους 

ΐ5  σοφούς   Βαβνλώνος  Ι5'Άρχων  του  βασιλέως,  περί  τίνος  έξήλθεν  ή 
γνώμη  ή  αναιδής  εκ  προσώπου  του  βασιλέως ;  εγνώρισεν  δε  το 

ι6  ρήμα  Άριώχ  τω  Αανιήλ.     ι6και  Αανιήλ  ήξίωσεν  τον  βασιλέα  οπως 
χρόνον  δω  αύτω,  και  τήν  συγκρισιν  αυτού  αναγγειλη  τω  βασι- 

ΐ7  λβί.  17  Και   εισήλθεν   Αανιήλ   εις  τον   οίκον   αυτού,   και  τω 
Άνανία  και  τω  Μεισαήλ  και  τώ  Άζαρία  τοίς  φίλοις  αυτού  εγνώ- 

ιδ  ρισεν  τό  ρήμα.     ι8και  οϊκτειρμούς   εζήτουν  παρά  τού   θεού  τού  ου- 
ρανού υπέρ  τού  μυστηρίου  τούτου,  οπως  αν  μή  άπόλωνται  Αανιήλ 

19  και  οι  φίλοι  αυτού  μετά  των  επίλοιπων  σοφών  Βαβυλώνος.  Ι9τότε 
τώ  Αανιήλ  εν  όράματι  τής  νυκτός  τό  μυστήριον  απεκαλύφθη,  και 

2ο  εύλόγησεν  τον  θεόν  τού  ουρανού  Αανιήλ  20 και  είπεν  Έ'ίη  τό  όνομα 
τού  θεού  εύλογημενον  από  τού  αιώνος  και  εως  τού  αιώνος,  οτι  ή 

2ΐ  σοφία  και  ή  σύνεσις  αυτού  εστιν'  21  και  αυτός  άλλοιοί  καιρούς  και 
χρόνους,  καθίστα  βασιλείς  και  μεθιστα,  διδούς  σοφίαν  τοίς  σοφοίς 

22  και  φρόνησιν  τοϊς  είδόσιν  σύνεσιν'   22αύτός  αποκαλύπτει  βαθεα  και 
απόκρυφα,   γινώσκων  τά   εν  τω   σκότει,   και  τό   φώς   μετ  αυτού 

23  εστίν.    23 σοι,  ό  θεός  τών  πάτερων  μου,  εξομολογούμαι  και  αινώ,  οτι 
σοφίαν  και  δύναμιν  δέδωκάς  μοι,  και  εγνώρισάς  μοι  ά  ήξιώσαμεν 

10  οιη  και  3°  Α(^  12  οργη]  +  πολλή  Β^Ο^  14  τω  λριωχ]  οϊώ  τω  Αζ> 
Ρ  [  αναιρειν]  ανελειν  Α  (αναιλ.)      |  τους  σοφούς]  ρτ  παντας  15  άρχων] 
ρΓ  και  επυνθανετο  (  +  παρ  <^>)  αυτόν  λέγων  Α(^)  |  περι  τίνος  \)'ΐ5  50Γ  (ιΐδφΐε 
τιν)   Β*   |  γνώμη]    ανομία        |  αναιδής]  +  αυτη  Α(^  |  Αανιήλ]  βασιλει  Α 
16  Αανιήλ  ηξιωσεν  τον  βασιλέα]  εισήλθεν  Α.  και  ηξ.  απο  του  βασιλέως  Α  | 
ο  πι  αυτοί;  (^*  (ΙιαΙ}  Ρ'η^)  |  τω  βασιλει  αναγγειλη  ̂   |  αναγγειλη]  απαγγ.  Α 
17  Μισατ/λ  Β^Α(^  |  το  ρημα  εγνώρισεν  Α         18  οικτιρμους  ΒΗ)Ά  Ι  υττερ]  περι 

|  οπι  αν  Α(±        19  τοτε  τω  Α.]  τω  δε  Δ.  Α  (ίπιρίΌΟ.  νϊά  Αα?)  |  ηνλογησεν 
Αφ  |  Αανιήλ  τον  θν  του  ουρανού  20  του  θεου]  κϋ      |  συνεσις]  δυναμις 

|  αυτού]  ρΓ  και  η  ισχύς  Α  21  ειδοσι  Β1^Α^  23  δεδωκας]  εδωκας 
Αξ>  |  και  3°]  +  νυν  Α 
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π  24 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

λώσαι  τώ  βασιλεϊ  προς  ταύτα.     2*εισελθών   δε   Αανιηλ   προς  τον  24 
Άριώχ  τον  κατασταθέντα  ύπό  τον  βασιλέως  άποκτεϊναι  πάντας  τονς 
σοφιστάς  της  Βαβυλωνίας  είπεν  αντω  Τους  μεν  σοφιστάς  της  Βαβυ- 

λωνίας μη  άπολέσης,  είσάγαγε  δε'  μ*  προς  τον  βασιλέα,  και  έκαστα 
τω  βασιλεϊ  δηλώσω.  25  Τότε  Άριωχ  κατά  σπονδήν  εισήγαγεν  25 
τον  Αανιηλ  προς  τον  βασιλέα  και  είπεν  αντω  οτι  Ένρηκα  ανθρωπον 
σοφόν  εκ  της  αιχμαλωσίας  των  νιων  της    Ιουδαίας,  ος  τώ  βασιλεϊ 

δηλώσει  έκαστα.     26 αποκριθείς  δε  ό  βασιλεύς  είπε  τώ  Αανιηλ,  επι-  26 
καλονμένω  δε  Χαλδαιστι  Βαλτασάρ  Αννηστ]  δηλώσαί  μοι  το  όραμα 

δ  είδον  κα\  την  τούτον  σύγ κρίσιν ;  27  έκφωνήσας  δε  ό  Αανιηλ  επι  του  27 
βασιλέως  είπεν  Τό  μνστήριον  ο  έώρακεν  6  βασιλεύς,  ουκ  εστι  σοφών 

κα\  φαρμακών  κα\  έπαοιδών  καϊ  γαζαρηνών  η  δήλωσις'  28 αλλ*  εστι  28 
θεός    εν  ούρανώ    άνακαλύπτων  μυστήρια,   ος  εδήλωσε  τω  βασιλεϊ 

Ναβονχοδονοσόρ  ά  δει  γενέσθαι  επ*   εσχάτων  των   ημερών   29 καϊ  29 
άνακαλύπτων   μυστήρια  έδήλωσέ  σοι  ά  δει  γενέσθαι.    30 κάμοϊ  δε  30 
ού  παρά  την  σοφίαν  την  ούσαν  εν  εμο\  υπέρ  πάντας  τους  ανθρώ- 

πους το  μυστηριον  τούτο  εξεφάνθη,  αλλ'  ένεκεν  τού  δηλωθήναι  τώ 
βασιλεϊ  έσημάνθη  μοι  α  ύπέλαβες  τη  καρδία  σου  εν  γνώσει.    31  και  31 
σύ,  βασιλεύ,  έώρακας,  καϊ  Ιδού  εϊκών  μία,  καϊ  ην  η  είκών  εκείνη 
μεγάλη  σφόδρα,  και  η  πρόσοψις  αυτής  νπερφερης  έστήκει  εναντίον 
σου·  και  ή  πρόσο-^τις  της  εικόνος  φοβερά.    32 και  ην  η  κεφαλή  αύτής  32 
άπό  χρυσίου  χρηστού,  το  στήθος  και  οι  βραχίονες  άργυροϊ,  ή  κοιλία 
και  οι  μηροί  χαλκοί·  33τά  δε  σκέλη  σιδηρά,  οι  πόδες  μέρος  μέν  τι  33 
σιδήρον,  μέρος  δέ  τι  όστράκινον.     34 έώρακας  εως  οτον  έτμήθη  λίθος  34 
εξ  ορούς  άνευ  χειρών,  και  έπάταξε  την  εικόνα  επ\  τούς  πόδας  τούς 
σιδηρούς  και  όστρακίνονς  και  κατήλεσεν  αυτά.    35τότε  λεπτά  έγέ-  35 
νετο  άμα  ό  σίδηρος  και  τό  οστρακον  και  ό  χαλκόί  και  ό  άργνρος 

23  προς]  κατα  8γΓνίΛ  24  εισελθων  δε  ΑανιηΧ]  σ'  εκ  τούτου  Αανιηλ 
εισήλθε  δγΐ"1"^  25  ροδί  ευρηκα  Γ3.5  αΐϊη  87*  |  τω  βασιλεϊ  δηλώσει  έκαστα] 
σ'  την  εττιλνσιν  σου  βασιλευ  δηλώσει  δγΓ™^  27  ["ΛΖΛρΗΝωΝ  σ'  ονδε 
θυτών  3γΓηι£  28  μυστήρια]  α  δΐΐρ  Γαδ  87?  |  ήμερων]  +  βασιλεν  εις  τον 
αιώνα  ξηθι'  το  ενυττνιον  και  το  όραμα  της  κεφαλής  σου  επι  της  κοίτης  σου  τούτο 
εστι·  (29)  συ  βασιλευ  κατακλιθεις  επι  της  κοίτης  σου  εωρακας  (εορ&ΚΛΟ 
δγΓ^δ)  πάντα  οσα  δει  γενέσθαι  επ  έσχατων  των  ήμερων  δγΓ  (ρΐ"θ  κατακλιθεις 
...σου  σ'  εν  μεριμνη  εβένου  επι  της  κοίτης  σου  δγί™^)  30  α  υπελαβες.,.εν 
γνώσει]  α  και  η  βουλή  (?  έννοια)  της  καρδίας  σου  ινα  γνως  δγΐ"πιε  31  και 
ιδού  εικων... σφοδρά]  σ'  και  ην  ως  ανδριας  εις  με-γας  ο  ανδριας  δ^Γ"1^ 
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24  παρά  σου,  και  τό  όραμα  του  βασιλέως  έγνώρισάς  μοι.  24  και  ηλθεν 
Αανιήλ  προς  Άριώχ,  όν  κατέστησαν  6  βασιλεύς  άπολέσαι  τους  σο- 

φούς Βαβνλώνος,  και  ειπεν  αύτω  Ύούς  σοφούς  Βαβνλώνος  μή  άπο- 
λέσης,  είσάγαγε  δε  μ€  ενώπιον  τον  βασιλέως,  και  την  σνγκρισιν  τω 

25  βασιλει  άναγγελώ.  25  Τότε  Άριώχ  εν  σπονδή  είσήγαγεν  τον 
Αανιήλ  ενώπιον  τον  βασιλέως  και  ειπεν  αντώ  Έυρηκα  άνδρα  έκ  των 
νιων  της  αιχμαλωσίας  της  Ιουδαίας,  όστις  τό  σΰγκριμα  τω  βασιλει 

26  άναγγελεΐ.  26και  άπεκρίθη  ό  βασιλεύς  και  είπεν  τω  Αανιηλ,  ου  τό 
όνομα  Βαλτασάρ  Ει  δύνασαί  μοι  άναγγεΐλαι  τό  έννπνιον  ο  ΐδον  και 

27  την  σνγκρισιν  αυτού;  27 και  άπεκρίθη  Αανιηλ  ενώπιον  τον  βασι- 
λέως και  λέγει  Τό  μυστήριον  6  ό  βασιλεύς  έρωτα  ούκ  εστίν  σοφών, 

28  μάγων,  έπαοιδών,  γαζαρηνών  άναγγεΐλαι  τω  βασιλεΐ·  23αλλ'  ή  εστίν 
θεός  εν  ονρανω  άποκαλύπτων  μυστήρια,  και  εγνώρισεν  τώ  βασιλει 

Ναβουχοδονοσόρ  α  δει  γενέσθαι  έπ'  εσχάτων  των  ημερών,  τό  ένν- 
πνιον  σον   και  αι  οράσεις  της   κεφαλής   σον   έπι   της   κοίτης  σον 

29  τοντό  εστίν.  29 βασιλεν,  οι  διαλογισμοί  σον  έπ\  της  κοίτης  σον  άνέ- 
βησαν  τί  δει  γενέσθαι  μετά  ταύτα,  και  ό  άποκαλνπτων  μνστηρια 

3ο  έγνώρισέν  σοι  ά  δει  γενέσθαι.  30  και  έμο\  δε  ούκ  εν  σοφία  τή  ονση 
εν  έμοί  παρά  πάντας  τούς  ζώντας  τό  μνστηριον  τούτο  άπεκαλνφθη, 

αλλ'  ένεκεν  τον  την  σνγκρισιν  γνωρίσαι  τω  βασιλει,  Ινα  τούς  δια- 
3ΐ  λογισμούς  της  καρδίας  σον  γνως.  31  συ,  βασιλεν,  εθεώρεις,  και  ιδού 

εικών  μία,  μεγάλη  ή  είκών  εκείνη,  και  η  πρόσοψις  αυτής  ύπερ- 
φερης,  έστώσα   προ   προσώπου  σον   και  η   ορασις  αντής  φοβερά. 

32  32είκών   ης  ή   κεφαλή  χρνσίον  χρηστού,  αι  χειρεί   και  τό  στήθος 
33  και  οι  βραχίονες  αύτής  άργνροϊ,  ή  κοιλία  και  οι  μηροί  χαλκοί,  33αί 

κνήμαι  σιδηράΐ,  οι  πόδες  μέρος  τι  σιδηρούν  και  μέρος  όστράκινον. 
34  Μέθεώρεις  εως  άπεσχίσθη  λίθος  εξ  ορονς  άνεν  χειρών,  και  επά- 

ταξεν  την  εικόνα  έπ\  τούς  πόδας  τούς  σιδηρούς  και  όστρακίνονς, 
35  και  έλέπτννεν  εϊς  τέλος.     35τότε  ελεπτννθησαν  εϊς  άπαξ  τό  οστρα- 

24  τω  βασιλει]  του  βασιλέως  Βα1>  25  τω  βασιλει  αναγγελει]  ερει  τω 
βασ.  26  Βαλτασαρ]   Βαρτασαρ  Α  |  οηι  ο  ιδον  Α  |  ειδον  Βα1> 
27  ΔαΐΊ77λ]  +  και  ειπεν  |  και  λέγει]  και  ειπεν  Β^Αί^111^  οηι  (^*  |  έρωτα] 
επερωτά  Α(^)  |  εστι  (2*  28  οπα  η  Α  \  θεος]  ρτ  ο  Α  29  βασιλευ]  συ 
βασιλεν  εθεωρεις  Α  \  ανεβησαν  επι  της  κοίτης  σον  30  οιτι  δε  Α  |  οηι 
τούτο  Α  |  τω  βασ.  γνωρισαι  Α(^)  |  διαλογισμού  (δίς)  Α  31  οιτι  η  εικων 
εκείνη  0*  (Ιιαϋ  (^ΙΠβ)  |  προσοψις]  όψεις  Α  \  αυτής  ΐ°]  της  εικόνος  εκείνης  ̂ * 
(αυτής  0™Β)  32  εικων]  ρν  η  Α  \  χρηστού]  καθαρού  Βαπιε(ηοη  'η5ί  *>)  Α(^ 
33  αι  κνημαι]  ρτ  και  ̂ *  (ίπιρίΌΐ}  |  μέρος  \°]+μεν  Α<3  |  και  μέρος]  μέρος 
δε  τι  Α  και  μέρος  τι  Ο  34  εως]  +  ου  Α  \  απεσχισθη]  ετμηθη  Α^  |  εξ] 
α7το  Ρ  |  ελετττυνεν]  + αυτούς  Βα5Λ(2'η£ 
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και  το  χρυσίον,  και  εγένετο  ώσεί  \€7ττότ€ρον  άχυρου  ίν  αλώνι,  και 
έρρίπισεν  αυτά  ό  άνεμος  ώστε  μηδέν  καταλειφθήναι  εξ  αυτών,  και 
6  λίθος  6  πατάξας  την  εικόνα  εγένετο  ορος  μέγα,  και  (πάταξε  πά- 
σαν  την  γήν.    3βτούτο  το  όραμα·  και  την  κρίσιν  δέ  ερούμεν  εττϊ  του  φ 
βασιλέως.    37 συ,  βασιλεύ,  βασιλεύς  βασιλέων,  και  σοι  ό  κύριος  του  37 
ουρανού  την  αρχήν  και  τήν  βασΐλείαν  και  την  ισχύν  και  την  τιμήν 

και  τήν  δόξαν  εδωκεν  38έν  πάση  τη  οικουμένη  άπό  άνθρώπων  και  38 
θηρίων  άγριων  και  πετεινών  ουρανού  και  τών  Ιχθύων  της  θαλάσσης 
παρέδωκεν  υπό  τάς  χεϊράς  σου,  κυριεύειν  πάντων  συ  ει  ή  κεφαλή 
ή  χρυσή.     39  και  μετά  σε  άναστήσεται  βασιλεία  ελάττων   σου,  και  39 
τρίτη  βασιλεία  άλλη  χαλκή  η  κυριεύσει  πάσης  της  γής'  40  και  βασι-  40 
λεία  τετάρτη   Ισχυρά  ως  ό   σίδηρος,  ωσπερ   ό  σίδηρος  ό  δαμάζων 
πάντα,  και  ώ$·  ό  σίδηρος  πάν  δένδρον  έκκόπτων  και  σεισθήσεται 
πάσα  ή  γη.    41  και  ώί  εώρακας  τούς  πόδας  αυτής  και  τους  δάκτυλους  4* 
μέρος  μέν  τι  οστράκου   κεραμικού,  μέρος  δέ  τι  σιδήρου,  βασιλεία 
Άλλη  διμερής  εσται  εν  αύτη,  καθάπερ   είδες  τον  σίδηρον  άναμεμι- 
γμένον  άμα  τώ   πη\ίνω  οστράκω.    42  και  οι   δάκτυλοι  τών   ποδών  42 
μέρος  μέν  τι  σιδηρούν,  μέρος  δέ  τι  όστράκινον  μέρος  δέ  τι  της 
βασιλείας  εσται  ισχυρόν,  και  μέρος  τι  εσται  συντετριμμένον .    43 και  43 
ώς  είδες  τον  σίδηρον  άναμεμιγμένον  άμα  τώ  πηλίνω  οστράκω,  και 
συμμιγείς  έσονται  εις  γένεσιν  άνθρώπων   ουκ   έσονται  δε  όμονο- 
ούντβς  ούτε   εύνοούντες   αλλήλοις,   ώσπερ   ουδέ   6   σίδηρος  δύναται 
συγκραθήναι  τω  οστράκω.     44  και  εν  τοΤ,ς  χρόνοις  τών  βασιλέων  44 
τούτων  στήσει  ό  θεός  τού  ουρανού  βασιλείαν  άλλην,  ητις  εσται  εις 
τούς  αιώνας  και  ου  φθαρήσεταΐ'  και  αύτη  ή  βασιλεία  αλλο  έθνος  ού 
μή  έάση,  πατάξει  δέ  και  άφανίσει  τάς  βασιλείας  ταύτας,  και  αυτή 
στήσεται  εις  τον  αϊώνα·  45  καθάπερ  έώρακας  εξ  ορούς  τμηθήναι  λίθον  45 
άνευ  χειρών,  και  συνηλόησε  το  οστρακον  τον  σίδηρον  και  τον  χαλκόν 
και  τον  άργυρον  και  τον  χρυσόν.    ό  θεός  ό  μέγας  εσήμανε  τω  βα- 
σιλει  τά  εσόμενα  επ'  εσχάτων  τών  ημερών  και  άκριβές  τό  όραμα, 

35  ωσει  λεπτοτερον  αχνρου.,.ο  άνεμος]  α'  ως  άχνη  απο  αλωνος  θερινής  και 
ηρεν  αυτα  το  πνεύμα  8γτ™ζ  \  και  επαταξε]  και  επληρωσε  δγι^  38  -γ  και 
των  (-7-87)  ιχθύων  της  θαλάσσης  87  8γΓ  |  κνριευειν  παντωρ]  α'  και  εκνριενσε 
πάντων  ΞχΓ"1^  40  *·  ως  ο  σίδηρος  (ι°)  87  3)Τ  |  και  *  ως  ο  σίδηρος  (2°) 
87  ((ΙεεδΙ       *·  και  ο  σίδηρος  δγΓ  41  *  και  τους  δάκτυλους  87  ((ΐ6€5ΐ:  V) 
8γΓ  |  κεραμεικου  87  |  €»  αυτή]  ρΓ  απο  της  ριζης  της  σιδηράς  εσται  8)Τ  α' '  σ'  και 
εκ  του  φυτού  του  σίδηρου  δγΓ"1^  42  οπι  δε  2°  3}Τ  43  οιη  και  ι° 
8γΓ  |  ευ  γενεσιν]  εν  σπερματι  δγΓ™^  44  τους  αιώνας]  τον  αιώνα  §γΐ 
45  συνηλόησε]  ογΝΗλολΗΟβΝ  ($ίο)  +  ωσει  αλοησις  η  εν  αλώνι  8γΓπ,£ 
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κον,  ό  σίδηρος,  ό  χαλκός,  ό  άργυρος,  ό  χρυσός,  και  εγενετο  ώσει  Β 
κονιορτός  από   άλωνος   θερινής·   και  έξήρεν  το   πλήθος  του  πνεύ- 

ματος, και  τόπος  ουχ   ευρέθη   αύτοΐς'  και  ό  λίθος   6   πατάτας  την 
36  εικόν,α  εγενηθη  ορος  μέγα,  και  επληρωσεν  πάσαν  την  γην.  36τούτό 

εστίν  το  ενύπνιον  και  την  σύγκρισιν  αύτοΰ  ερούμεν  ενώπιον  του 
37  βασιλέως.     37  συ,  βασιλεύ,   βασιλεύς  βασιλέων,   ω   ό   θεός  του  ού- 
38  ρανου  βασΐλείαν  ϊσχυράν  κα\  κραταιαν  και  εντιμον  εδωκεν  38  εν 

παντϊ  τόπω  οπού  κατοικοΰσιν  οί  νιοι  τών  ανθρώπων  θηρία  τε 
αγρού  και  πετεινά  ουρανού  εδωκεν  εν  τη  χειρί  σου,  και  κατεστησεν 

39  κύριον  πάντων  σύ  ει  η  κεφαλή  η  χρυσή.  39 και  οπίσω  σον  άνα- 
στησεται  έτερα  βασιλεία  ήττων  σον,  και  βασιλεία  τρίτη  ητις  εστίν 

4ο  ό  χαλκόρ,  ή  κυριεύσει  πάσης  της  γης·  40 και  βασιλεία  τετάρτη  εσται 
Ισχυρά  ώς  ό  σίδηρος·  6ν  τρόπον  ό  σίδηρος  λεπτύνει   και  δαμάζει 

4ΐ  πάντα,  ούτως  πάντα  λεπτυνεϊ  και  δαμάσει.  41  και  οτι  ΐδες  τους 
πόδας  και  τους  δακτύλους  μέρος  μεν  τι  όστράκινον,  μέρος  δε  τι 
σιδηρούν,  βασιλεία  διηρημενη  εσται,  και  από  της  ρίζης  της  σιδηράς 
εσται    εν   αυτί],   6ν   τρόπον    ϊδες    τον    σίδηρον    άναμεμιγμενον  τώ 

42  όστράκω.  42  και  οί  δάκτυλοι  τών  ποδών  μέρος  μεν  τι  σιδηρούν, 
μέρος  δε  τι  όστράκινον,  μέρος  τι  της  βασιλείας  εσται  Ισχυρόν,  και 

43  άπ'  αυτής  εσται  συντριβόμενον.  43  οη  ίδβρ  τον  σίδηρον  άναμε- 
μιγμενον τω  όστράκω,  συνμιγεϊς  έσονται  εν  σπερματι  ανθρώπων 

και  ουκ  έσονται   π ροσκολλώμενοι  ούτος  μετά  τούτου,  καθώς  ό  σί- 
44  δηρος  ουκ  άναμίγνυται  μετά  του  οστράκου.  44 και  εν  ταϊς  ημεραις 

τών  βασιλέων  εκείνων  αναστήσει  ό  θεός  του  ουρανού  βασΐλείαν,  ητις 
εις  τους  αιώνας  ου  διαφθαρησεται,  και  η  βασιλεία  αυτού  λαώ  ετερω 
ουχ  ύπολειφθησεταΐ'  λεπτυνεϊ  και  λικμησει   πάσας  τάς  βασιλείας, 

45  και  αύτη  άναστησεται  εϊς  τους  αιώνας·  Α5ον  τρόπον  ΐδες  οτι  από 
ορούς  ετμηθη  λίθος  ανευ  χειρών,  και  ελεπτννεν  τό  οστρακον  τον 
σίδηρον,  τον  χαλκόν,  τον  αργνρον,  τον  χρνσόν.  ό  θεός  ό  μέγας 
εγνώρισεν  τω  βασιλεΐ  α  δβι  γενέσθαι  μετά  ταύτα·  και  άληθινόν  τό 

35  ο  σίδηρος  το  οστρακο\  Α  |  εγενετο]  εγενοντο  Α(^)  |  εξηρεν]  + αυτα  Α(£  |  Α(~) 
εγενηθη]  +  εις  36  εστι  0*  38  ουρανού]  ρΓ  του  Α  +  και  ιχθυας 
της  θαλάσσης  ΑΟ™^  |  κατεστησεν]  +  σε  Α(~)  |  κνριον  ρΐεηθ  50Γ  Β?  (κν  υΐ  νϊά 
Β*)  39  βασίλεια  έτερα  Α(^  |  σου  2°]  +  ητις  (η  ̂ )  εστίν  ο  άργυρος  Α(£  |  ητις] 
η  Α(2  40  πάντα  ι°]  +  επι  της  γης  (,)*  +τα  ε.  τ.  γ.  |  δαμάσει]  δαμάζει  Α 
41  βιδεϊ  1>Ϊ5  Β3ΐ>  (ίίεπι  43»  45)  Α  (ίΐεπι  43)  I  όστράκινον]  +  κεραμιον  Αα?(ιη£) 
σιδηρούν  ̂   |  σιδηρούν]  όστράκινον  ̂   42  μέρος  $°]  +  δε  ̂ *  (ίιηρΓοΙ)  <3?)  | 
απ]  εττ  Α  43  σνμμιγεις  Βι,(^)  |  προσκολλώ  μένος  Α  |  μετα  του  οστράκου] 
τω  οστρακω  Α         44  τους  αιώνας  ι°]  τον  αιώνα  Α  |  λεπτυνει]  +  δε  Α1{οτϊ(± 
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και  πίστη  ή  τούτου  κρίσις.         4δΤοτ€  Ναβουχοδονοσόρ  6  βασιλεύς  φ 
πεσών   ρττϊ   πρόσωπον  χαμα\   προσεκύνησεν  τω   Αανιηλ,  και  επί- 

ταξε θυσίας  και  σπόντας  ποιήσαι  αυτώ.    47  και  εκφωνήσας  ό  βασι-  47 

λβύί  προς  τον  ΑανιηΧ  είπεν  Έπ-'  αληθείας  εστίν  6  θεός  υμών  θεος 
των  θεών  και  κύριος  τών  βασιλέων,  6  εκφαίνων  μυστήρια  <ρυπτα 

μόνος·  οτι  έδυνάσθης  δηλώσαι  το  μυστηριον  τούτο.     4Βτότε  6  βασι-  48 
λεύί  Ναβουχοδονοσόρ  Αανιηλ  μεγαλύνας  και  δού?  δωρβάί  μεγάλας 
και   7Γθλλάϊ   κατέστησεν  επ\  τών  πραγμάτων  της  Βαβυλωνίας,  και 
άπέδειξεν  αυτόν  άρχοντα  και  ήγούμενον  πάντων  τών  σοφιστών  Βαβυ- 

λωνίας.   49  και  Αανιηλ  ήξίωσε  τον  βασιλέα  Ίνα  κατασταθώσιν  επ\  49 
τών  πραγμάτων  της  Βαβυλωνίας  Σεδράχ,   Μισάχ,  Άβδεναγώ'  και 
Αανιηλ  ην  εν  ττ/  βασιλίκι}  αύλτ). 

τ' Έτους  οκτωκαιδεκάτου  Ναβουχοδονοσόρ  βασιλεύς  διοικών  πόλεις  ι 
και  χώρας  και  πάντας  τους  κατοικοϋντας  επ\  της  γης  από  ̂ Ινδικής  εως 
Αιθιοπίας  εποίησεν  εικόνα  χρυσήν,  τό  ϋψος  αυτής  πηχών  εξήκοντα, 

και  τό  πλάτος  αυτής  πηχών  εξ'  και  εστησεν  αυτήν  εν  πεδίω  του  περι- 
βόλου χώρας  Βαβυλωνίας.    2  και  Ναβουχοδονοσόρ  βασιλεύς  βασιλέων  2 

και  κυριεύων  τής  οικουμένης  ολης  άπέστειλεν  επισυναγαγεΐν  πάντα  τα 
εθνη  και  φυλάί  και  γλώσσας,  σατράπας,  στρατηγούς,  τοπάρχας  και 

υπάτους,  διοικητάς  και  τούς  επ'  εξουσιών  κατά  χώραν,  και  πάντας 
τούς  κατά  τήν  οϊκουμένην,  έλθεΐν  εις  τον  εγκαινισμόν  τής  εικόνος  τής 

χρυσής  ήν  εστησεν  Ναβουχοδονοσόρ  ό  βασιλεύς.    3τότε  συνήχθησαν  3 

ύπατοι,  στρατηγοί,  τοπάρχαι,  ηγούμενοι,  τύραννοι  μεγάλοι  έπ'  εξου- 
σιών, και  πάντες  οί  άρχοντες  τών  χωρών,  του  ελθεΐν  εις  τον  εγκαι- 

νισμόν  τής  εικόνος   ης    έστησε  Ναβουχοδονοσόρ   ό  βασιλεύς,  και 
έστησαν  οι  π ροσγεγ ραμμένοι  κατέναντι  τής  εικόνος  ης  έστησε  Να/3ου- 
χοδονοσόρ.    4 και  ό  κήρυξ  έκήρυξε  τοϊς  οχλοις  ΎμΊν  παραγγέλλεται,  4 

46  ΟΏ1  επι  πρόσωπον  δγΓ  |  θυσίας... αντω]  σ'  και  δώρα  και  θρησκείας  (α'  και 
δωρα  ευωδιάς)  συντέλεσαι  αυτω  δγι-"^  47  επ  αληθει]  87  |  κύριος]  βασι- 

λεύς δ^ι·1"^  |  μυστήρια]  θρΗΟΚΙΛΟ  δγι™^  48  4  Ήαβουχοδονοσορ  87  δ)τ  | 
άρχοντα... Βαβυλωνίας  (·20)]  σ'  υπάρχον  των  στρατηγών  των  επι  των  σοφών  Βα- 
βυλωνος  δγΓ111^  III  1  -τ  έτους  οκτωκαιδ.  87  δ)τ  |  4-  διοικων  πόλεις  ( 4-  87) 
και  χωράς  και  παντας  τους  κατοικ.  (δΐιρεΓδεΓ  -τ  87)...Αι0ιθ7τια5  87  δ^Γ  | 
περιβόλου]  περίΒολΟΝ  (βίο)  δγΓη1§:  2  -ί-  βασιλέων  (-λευων  3γτ)  και 
κυριευων  της  οικ.  (-τ  87)  0X775  87  δγΓ  |  4-  πάντα  τα  εθνη  και  φυλάς  (φυ-τλας 
87)  και  γλωσσάς  87  δγΓ  |  τοπ  αρχάς... την  οικουμενην]  σ'  και  τους  άρχοντας τους  επι  της  γνώσεως  τους  γαβδαρηνους  τους  θαβδαρηνους  τους  θαβθαιους  και 
παντας  τους  εξουσιάζοντας  των  πόλεων  δγΓ111^  |  επι  εξουσιών  87*  (επεξ.  δίε 
871(νί<3))  3  ·*-  τότε  συνήχθησαν... του  ελθειν  (οηι  τ.  ελθ.  8γι-)...ο  ̂ ασιλευδ 
87  δγΓ  |  επεξ.  δίε  87  |  4  και  έστησαν  οι  προγεγρ.  87  ((ΙεεδΙ  V)  ̂  οι  προγεγρ. 
(δες  V)  και  έστησαν  δγΓ  |      ης  έστησε  Να/3.  (2°)  87  δρ· 
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46  ενύπνιον,  και  πίστη  ή  σύγκρισις  αυτόν.        46Τοτ£  ό  βασιλεύς  Ναβον-  Β 
χοδονοσόρ  επεσεν  επ\  πρόσωπον  καΐ  τω  ΑανιήΧ  προσεκύνησεν  και 

47  μάννα  και  ευωδιάς  είπεν  σπεΐσαι  αυτώ.  47  και  αποκριθείς  ό  βασι- 

λεύς είπεν  τώ  ΑανιήΧ  Έτγ'  αληθείας  6  θεός  υμών  αυτός  εστίν  θεός 
θεών   και   κύριος  των  βασιλέων   καΐ   άποκάλύπτων   μυστήρια·  οτι 

48  ήδυνήθης  άποκαλύψαι  τό  μυστήριον  τούτο.  48 και  εμεγάλυνεν  ό  βα- 
σιλεύς τον  Αανιήλ,  και  δόματα  μεγάλα  και  πολλά  εδωκεν  αύτω,  και 

κατεστησεν  αυτόν  επι  πάσης  χώρας  Βαβυλώνος  και  άρχοντα  σατρα- 
49  πών  επ\  πάντας  τούς  σοφούς  Βαβυλώνος.  49  και  Αανιήλ  ητήσατο 

παρά  του  βασιλέως,  και  κατεστησεν  επι  τά  έργα  της  χώρας  Βαβυ- 
λώνος τον  Ί,εδράχ,  Μεισάχ,  Άβδεναγώ·  και  Αανιήλ  ην  εν  τή  αυλή 

του  βασιλέως. 

I  ι       *τ"Ετονς  όκτωκαιδεκάτον  Ναβουχοδονοσόρ  ό  βασιλεύς  εποίησεν  §  Γ 
εΙκόνα  χρυσήν,  ϋψος  αύτής  πήχεων  εξήκοντα,  εύρος  αύτής  πήχεων 

2  εξ·  και  εστησεν  αύτήν  εν  πεδ'ιω  Αεειρά  εν  χωρά  Βαβυλώνος.  2 και 
άπεστειλεν  συναγαγειν  τούς  υπάτους  και  τούς  στρατηγούς  και  τούς 
τοπάρχας,  ήγουμένονς  και  τυράννους  και  τούς  επ  εξουσιών  και 
πάντας  τούς  άρχοντας  τών  χωρών,  ελθεϊν  εις  τά  ενκαίνια  της  εΐ- 

3  κόνος  ης  εστησεν.  3 και  συνήχθησαν  οι  τοπάρχαι,  ύπατοι,  στρα- 

τηγοί, ήγούμενοι,  τύραννοι  μεγάλοι  οι  επ'  εξουσιών,  και  πάντες  οι 
άρχοντες  τών  χωρών,  εις  τον  ενκαινισμόν  της  εικόνος  ης  εστησεν 
Ναβουχοδονοσόρ  δ  βασιλεύς,     και  ίστήκεισαν  ενώπιον  της  εικόνος. 

4  4καί  ό  κήρυξ  εβόα  εν  ισχνι  Ύμιν  λέγεται  λαοΊς,  φυλαί,  γλώσσαι, 

46  Χαβουχοδοσορ  Ο*  (ιό  ευρβΓδΟΓ  ζ)3)  |  οπι  και  2°  Β*ν'ά  (ΗαΙ>  'κ  Β3?Μ(,η£))  |  Α(}Γ μαννα\  μαναα      \  ευωδιάς  ειττεν  σπεισαι]  ευωδιαν  εσπεισεν  (^)  47  κύριος] 
+  των  κυρίων  και  βασιλεύς  Α(^  |  οπι  και  3°  Β3Ϊ,Α  |  αποκαλυπτων]  ο  αποκ. 
Β3Ϊ>  |  εδυνηθης  Α  48  πολλά  και  μεγάλα  Α(^  |  επι  2°]  ρΓ  και  Α^* 
(ΐπψΓΟΟ  49  οιή  χωράς  ̂ *  (ηαΐ)  ξ)11^)  |  Μισαχ  Β5^  Μισακ  Α  | 
Β0080Γ  ορασις  γ'  Α  III  1  δηροΓδΟΓ  ορασις  δ'  Α(~)      ορασις.  .  Γ  |  οπι  ο βασιλεύς  Α  |  (ξηκοντα  (εζηκον  $ίο  Α)]  +  και  2  οπ\  τους  2°,  3°  Γ  \ 
τα  ενκαίνια  {εγκ.  Β^Ο^Γ)]  τον  αγκαινισμον  Λ*  (α  ι°  ϊπιρΓοΙ)  Αη?)  |  εικόνος] 
+  της  χρυσής  Γ  [  εστησεν  (-σε  0_Λ)]  +  Ναβουχοδονοσορ  ο  βασιλεύς  ΑίΎΓ 
3  τοπάρχαι]  σατραπαι  ̂ *  (τοπ.  (^""Κ)  |  οι  επ  εξ.]  οπι  οι  (^)Γ  |  εγκαινισμον 
Β^ΑΟ,)3  (εγκεν.  (^*)  |  και  ιστ.]  ρΓ  και  συνήχθησαν  οι  τοπάρχαι  Α  |  ειστη- 
κεισαν  Β3ΐ)(2  |  «κοιόϊ  2°]  + ης  εστησεν  Ναβουχοδονοσορ  ΑΤν[ά  4  Χαοις] 
εθνη  λαοι  ΑΓ  λαοι  ξ)*  εθνη  0™Ζ 
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ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

87  εθνη  και  χώραι,  λαοϊ  και  γλώσσαι,  5οταν  άκούσητε  της  φωνής  της  5 
σάλπιγγος,  σύριγγος,  κα\  κιθάρας,  σαμβύκης  καϊ  ψαλτηρίου,  συμφω- 

νίας και  παντός  γένους  μουσικών,  πεσόντες  προσκυνήσατε  τη  εικόνι 

τη  χρνση  ην  έστησε  Ναβουχοδονοσόρ  βασιλεύς·  6  κα\  πάς  ος  αν  μη  6 
πεσών  προσκύνηση,  αύτη  τη  ώρα  εμβαλούσιν  αύτον  εϊς  την  κάμινον 
του  πυρός  την  καιομενην.     7 και  εν  τώ  καιρώ  εκείνω,  οτε  ήκουσαν  η 
πάντα  τα  εθνη  της  φωνής  της  σάλπιγγος,  σύριγγός  τε  και  κιθάρας, 
σαμβύκης  τε  καϊ  ψαλτηρίου  καϊ  παντός  ήχου  μουσικών,  πίπτοντα 
πάντα  τα  εθνη,  φυλαί,  καϊ  γλώσσαι  προσεκύνησαν  τη  είκόνι  τη  χρυσή 

ην  έστησε  Ναβουχοδονοσόρ  6  βασιλεύς,  κατεναντι  τούτου.    ζεν  εκείνω  8 
τώ  καιρώ  προσελθόντες  άνδρες  Χαλδαϊοι  διέβαλον  τους  Ιουδαίους·  9  και  9 
ύπολαβόντες  είπον  Ναβουχοδονοσόρ  τώ  βασιλεΐ  Κύριε  βασιλεΰ,  εϊς 

τον  αιώνα  ζηθι.     10  συ,  βασιλεϋ,   προσέταξας  και  εκρινας,  ίνα  πάς  ίο 
άνθρωπος  ος  αν  άκούση  της  φωνής  της  σάλπιγγος,  σύριγγός  τε  και 
σαμβυκης,  κιθάρας  και  ψαλτηρίου  και  παντός  ήχου  μουσικών,  πεσών 

προσκύνηση  τη  είκόνι  τη  χρυσή,  11  και  δϊ  αν  μη  πεσών  προσκύνηση,  ιι 
εμβληθησεται  εις  την  κάμινον  του  πυρός  την  καιομενην.     1Ζεϊσ\  δε  ΐ2 
τίνες  άνδρες  Ιουδαίοι,  ους  κατεστησας  επ\  της  χώρας  της  Βαβυλωνίας, 

Έ,εδράχ,  Μισάχ,  Άβδεναγώ·  οι  άνθρωποι  εκείνοι  ουκ  εφοβηθησάν  σου 
την  εντολην  και  τω  είδώλω  σου  ουκ  ελάτρευσαν  και  τη  είκόνι  σου  τη 

χρυσή  η  εστησας  ού  προσεκύνησαν.     13τότε  Ναβουχοδονοσόρ  θυμω-  13 
θεϊς  οργή  προσεταξεν  άγαγείν  τον  Έ,εδράχ,  Μισάχ,  Άβδεναγώ·  τότε  οι 
άνθρωποι  ήχθησαν  προς  τον  βασιλέα.     Ηούς  και  συνιδών  Ναβουχο-  14 
δονοσόρ  ό  βασιλεύς  είπεν  αύτοϊς  Διά  τί,  Σεδράχ,  Μισάχ,  Άβδεναγώ, 
τοις  θεοϊς  μου  ού  λατρεύετε  και  τη  είκόνι  τη  χρνση  ην  έστησα  ού 

προσκυνείτε ;  15  και  νυν  ει  μεν  έχετε  ετοίμως  άμα  τώ   άκούσαι  της  15 
σάλπιγγος,  σύριγγός  τε  και  κιθάρας,  σαμβύκης  τε  και  ψαλτηρίου  και 
συμφωνίας  και   παντός  ήχου  μουσικών,  πεσόντες  προσκυνήσαι  τη 
είκόνι  τη  χρνση  η  έστησα·  ει  δε  μη  γε,  γινώσκετε  οτι  μη  προσκυνη- 

8γΓ       5  ΟΛΜΒγΚΗΟ   δΥΓ111^  6  *  αντη  τη  ωρα  87  ((Ϊ6651  V)  8)τ 
7  συριγγος  τε  (οπι  τε  δγΐ")  και  κιθάρας  σαμβνκης  (·*·  87)  τε  και  ψαλτηρίου 
87  3γΓ  |  ·*"  ο  βασιλεύς  87  (άββδί  V)  5γΓ  9  *·  Να/3,  τω  βασιλει  87 
(άεεδί  V)  8γΓ  10      σνριγγος  τε  και  σαμβυκης  (·*·  87)  κιθάρας  και 
ψαλτηρίου  87  5γΓ  11  615  την  κάμινον]  α'  εις  μέσον  της  κάμινον  δ)ΓΓηιε 
12  ειτι  της  χωράς]  α'  επι  το  έργον  τ.  χ.  σ'  επι  την  διοικησιν  τ.  πόλεως 
δ^Γ^ε  |  ουκ  εφοβηθησάν  σου  την  εντολην]  α'  ουκ  εθεντο  επι  σε  βασιλεν 
γνωμην  δ^τ"^  14    και   τη  εικονι]  σ'  ονδε  τω  ανδριαντι  δ)7!"1^ 
15  ·*·  σνριγγος  τε  και... συμφωνίας  87  3γΓ  |  4-  (οπι  87)  τη  χρυσή  8^νιά  8γτ  | οπι  γε  3γΓ 
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5  577   αν  ώρα  άκονσητε  φωνής  σάλπιγγος,  σΰριγγός  τε  και  κιθάρας,  Β 
σαμβυκης  και  ψαλτηρίου   και   παντός  γένους  μουσικών,  πίπτοντας 

προσκυνείτε  τή  είκόνι^  τη  χρυσή  η  εστησεν  Ναβουχοδονοσορ  ό  βα-  ΤΙ  Γ 
6  σιλεύς·  6κα\  ος  αν  μη  προσκύνηση,  αυτή  τη  ώρα  εμβληθήσεται  εις 
7  την  κάμινον  του  πυρός  την  καιομενην.  7  και  εγενετο  όταν  ήκονον 
οι  λαοί  της  φωνής  της  σάλπιγγος,  σνριγγός  Τ€  κα\  κιθάρας,  σαμ- 
βυκης  και  ψαλτηρίου  και  παντός  γένους  μουσικών,  πίπτοντες  πάντες 
οι  Χαοί,  φυΧαί,  γΧώσσαι,  προσεκυνουν  τή  εΐκόνι  τη  χρυσή  ην  εστη- 

8  σεν  Ναβουχοδονοσόρ  6  βασιΧεύς.    8τότε  προσήΧθοσαν  Άνδρες  Χαλ- 
9  δαΐοι  και  διεβαλλον  τούς  Ιουδαίους  9  τω  βασιλεί  Ναβουχοδονοσόρ 
ίο  Βασιλεν,  εις  τους  αιώνας  ζήθι.     10 συ,  βασιλεΰ,  εθηκας  δόγμα,  πάντα 

ανθρωπον  ος  αν  άκουση  τ?)ς  φωνής  τής  σάΧπιγγος,  σύριγγός  τε  και 
κιθάρας,  σαμβνκης  και  ψαλτηρίου  και  παντός  γένους  μουσικών, 

ιι  ιικαϊ  μη  πεσών  προσκύνηση  τη  είκόνι  τή  χρυσή,  εμβληθήσεται  εις 
ΐ2  την  κάμινον  του  πυρός  την  καιομενην.  12  εϊσίν  άνδρες  Ιουδαίοι, 

ους  κατεστησας  επί  τα  εργα  τής  χώρας  ΒαβυΧώνος,  Σεδράχ,  Μεισάχ, 
Άβδεναγώ,  οι  ονχ  ΰπήκουσαν,  βασιλεί),  τω  δόγματί  σου,  τοις  θεοίς 
σου  ού  Χατρευουσιν  και  τή  είκόνι  τή  χρυσή  η  εστησας  ου  προσ- 

13  κυνοϋσιν.  13τότε  Ναβουχοδονοσόρ  εν  θυμώ  και  οργή  είπεν  άγα- 
γείν  τον  Σεδράχ,  Μισάχ,  και  Άβδεναγώ·  και  ήχθησαν  ενώπιον  τον 

1 4  βασιλέως.  14  και  άπεκρίθη  Ναβουχοδονοσόρ  και  είπεν  αυτοίς  Ει 
αληθώς,   Σεδράχ,  Μισάχ,  Άβδεναγώ,  τοις  θεοίς  μου   ου  λατρεύετε 

15  και  τή  είκόνι  τή  χρυσή  η  έστησα  ου  προσκυνείτε ;  15  νυν  ούν  εί 
έχετε  ετοίμως  ίνα  ως  αν  άκονσητε  τής  φωνής  τής  σάλπιγγος,  σν- 
ριγγός  τε  και  κιθάρας,  σαμβΰκης  και  ψαλτηρίου  και  συμφωνίας 
και  παντός  γένους  μουσικών,  πεσόντες  προσκυνησητε  τή  είκόνι  ή 
εποίησα'  εάν  δε  μή  προσκυνησητε,  αυτή  τή  ώρα  εμβληθήσεσθε  εις 

5  φωνής  σαλπιγγος]  της  φ.  της  σ.  Α(^Γ  |  και  2°]  ρΓ  τε  Α(^Γ  |  ψαλτηρίου]  Α()Γ 
+  και  συμφωνίας  ΑΓ  |  οπι  τη  χρνση  Α*  (Ηαΐ3  Α3**1"^)  |  ο  βασιλεύς]  οηι  ο 
(δυρει^ΟΓ  6  αν]  εαν  7  οταν]  οτε      |  ηκουον]  ηκουσαν  Α(^)  | 
οηι  συριγγος  ̂ *  (ηαο  ̂ Iη&)  |  και  3°]  ΡΓ  τε  Α(<)  |  ψαλτηρίου]  +  και  συμφωνίας 
Α<3  |  οπι  φυλαι  γλωσσαι  Α  |  οπι  τη  χρυσή  ̂ *  (ηαο  (^η1^)  |  ην]  η  { 
εστησεν]  εποίησαν  (±*  (εστ.  (2™°)  8  προσήλθαν  Α  προσελθον  ζ)  | 
διεβαλον  Βα1)  9  τω  βασίλει  Ν.]  και  υποβαλοντες  ειπον  Χ.  τω  βασ,  Α  τω 
βασ.  Ν.  (Ναβουχοδοσορ  ̂ *)  και  είπαν  10  και  2°]  ρΓ  τε  Α  |  ψαλτηρίου] 
+  και  συμφωνίας  Α  11  εμβληθησετα  ̂ *  (δΐιρεΓδΟΓ  ι  (^?)  12  Σεδρακ  Α  : 
ίΐεΐΏ  13,  ΐ4>  ι6,  19»  2ο,  23  |  Μισαχ  Β1^  Μισακ  Α:  ΐίοιπ  13,  ΐ4>  ι6,  19,  ̂ ο, 
23  |  οι]  οι  άνδρες  εκείνοι  Α  \  τοις  θεοις]  ρτ  και  Α  \  προσκυνουσι  13  οπι 
και  2°  <5  |  Αβδεναγω]  ρΓ  τον  Α         14  Αβδεναγω]  ρτ  και  Α  15  ακουητε 
Β?νκΐ  |  καί  2ο]  ρΓ  χς  Α  |  οπι  και  παντός  γένους  μουσικών  Α  \  προσκυνησητε  ι°] 
προσκυνείτε  Α  προσκυνήσετε       |  εικονι]  +  τη  χρυσή  Α 
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ιιι  ιό 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

σάντων  υμών  αύθωρι  εμβληθησεσθε  εις  την  κάμινον  του  πυρός  την 
καιομενην  και  ποιος  θεός  έξεΧεϊται  υμάς  εκ  των  χειρών  μου;  ι6άπο-  ι6 
κριθεντες  δε  Σεδράχ,  Μισάχ,  Άβδεναγώ,  είπαν  τω  βασιλεΐ  Ήαβου- 
χοδονοσόρ  ΒασιΧεύ,  ου  χρείαν  εχομεν  ημείς  επ\  τη  επιταγή  ταύτη 

άποκριθηναί  σοι.  15 'εστι  γαρ  θεός  εν  ουρανοίς  εις  κύριος  ημών,  ον  τη 
φοβούμεθα,  ος  εστι  δυνατός  εξεΧεσθαι  ημάς  εκ  της  καμίνου  του  πυρός 

της  καιομενης·  και  εκ  των  χειρών  σου,  βασΐλεύ,  εζεΧεϊται  ημάς.     ι8και  1 8 
τότε  ψανερόν  σοι  εσται,  βασΐλεΰ,  οτι  οντε  τω  είδωλω  σου  Χατρεύομεν 

οΰτε  τη  είκόνι  σου  τη  χρυσή,  ην  εστησας,  ου  προσκυνοΰμεν .     19τότε  19 
Ναβουχοδονοσόρ  επΧησθη  θυμού,  και  η  μορφή  του  προσώπου  αυτού 
ηΧΧοιώθη   επ\  Σεδράχ,  Μισάχ,  και  Άβδεναγώ,  και  επεταξε  καήναι 

την  κάμινον  επταπΧασίως  παρ*  δ  εδει  αυτήν  καηναι,  20 και  άνδρας  2ο 
Ισχυρότατους  των  εν  τη  δυνάμει  επεταξε  συμποδ'ισαντας  τον  Σεδράχ, 
Μισάχ,  Άβδεναγώ,  εμβαΧείν  εις  την  κάμινον  του  πυρός  την  καιο- 

μενην.    21τότε  οι  άνδρες  εκείνοι  συνεποδίσθησαν,  έχοντες  τα  ύποδη-  2ΐ 
ματα  αυτών  και  τάς  τιάρας  αυτών  επ\  των  κεφαλών  αυτών,  συν  τω 
ίματισμω  αυτών,  και  εβλήθησαν  εϊς  την  κάμινον  του  πυρός  την  καιο- 

μίνην.   22έπειδή  το  πρόσταγμα  του  βασιλέως  ήπειγεν  και  η  κάμινος  22 
έξεκαύθη  ύπερ  το  πρότερον  επταπΧασίως,  και  οι  άνδρες  οι  προχειρι- 
σθεντες  συμποδίσαντες  αυτούς  και  π ροσαγαγόντες  τη  καμίνω  ενεβά- 
Χοσαν  εις  αύτην.     23τούς  μεν  ούν  άνδρας  τους  συμποδίσαντας  τους  23 
περ\  τον  Άζαρίαν  εξεΧθοϋσα  η  φΧόξ  εκ  της  καμίνου  ενεπύρισε  και 
άπεκτεινεν,  αυτοί  δε  συνετηρηθησαν. 

24  Ούτως  ούν  προσηύξατο  Άνανίας  και  Άζαρίας  και  ΜισαηΧ,  και  24 
ύμνησαν  τω  κυρίω,  οτε  αυτούς  ό  βασιΧεύς  προσέταξεν  εμβληθηναι  εις 

την  κάμινον.    25στάς  δε  Άζαρίας  προσηύξατο  ούτως,  και  άνοίξας  το  25 
στόμα  αυτού  εξωμοΧογείτο  τω  κυρίω  άμα  τοις  συνεταίροις  αύτού  εν 
μεσω  τώ  πυρί,  ύποκαιομενης  της  καμίνου  υπό  τών  Χαλδαιων  σφόδρα. 

και  είπαν  26ΈυΧογητος  εί,  Κύριε  ό  θεός  τών  πάτερων  ημών,  και  αίνετόν  26 
και  δεδοξασμένον  το  ονομά  σου  εις  τούς  αιώνας,  27 οτι  δίκαιος  εί  ε'πι  27 
πάσιν  οις  εποίησας  ημίν,  και  πάντα  τά  'εργα  σου  άΧηθινά  και  αί  όδοι 

15  εμβηθησεσθε  87  16  6πΐΤΛΓΗ  δγΓ11^  17  4-  εν  ουρανοί* 
€15  κύριο*  87  5χΓ  |       τη*  καιομενη*  87  5)Τ  18  ·*·  βασιλεν  87  8χΓ  |  οηι 
ου  δγΓ  19       Σεδρ.  Μισ.  και  λβδ.  8γν  20  *  τον  Σεδρ.  Μισ. 
(+  και  8γτ)  Αβδ.  87  δγΓ  21  εχοντε*  τα  υποδήματα  αυτών]  σ'  εν  του 
νττοδημασιν  (?ταΐϊ  αναξυρισιν  εί  Ηΐετοη)  αυτών  δγΐ'ηι?  |  Φ  του  πυρο*  την  καιο- 
μενην  8?ν[ά  (άεεδί  V)  του  πυρ.  ·&  την  καιομ.  δγΓ  22  επειδή... ηπειγεν] 
σ'  δια  το  ρημα  του  βασ.  απαρακλητον  είναι  δγΓηι£  23  οηι  μεν  δ\τ  | 
εξελθουσα]  λ  δΐιρ  ταδ  87  24  προσηυξαντο  8}τ  |  εμβληθηναι]  εμβαλειν 
δγΐ"νίά  26  αινετο*  8)Τ 
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III  27 

την  κάμινον  τον   πυρός  την  καιομενην   και  τις  εστίν  θεός  6ς  ε'ζε- 
ιδΧεϊται   υμάς   εκ   χειρός   μον ;   10  και   άπεκρίθησαν  Σεδράχ,  Μεισάχ, 

Άβδεναγώ,  Χεγοντες  τώ  βασιΧεϊ  Ναβουχοδονοσόρ  Ου  χρείαν  εχομεν 

ΐ7  ημείς  περ\  τοΰ  ρήματος  τούτου  άποκριθηναί  σοι.     17  εστίν  -γαρ  θεός, 
ώ  ημείς  Χατρεύομεν ,  δυνατός  εξεΧεσθαι  ημάς   εκ.   της   καμίνου  του 
πυρός  της  καιομΐνης·  και  εκ  των  χειρών  σου,  βασιΧει,  ρύσεται  ημας. 

ι3  18  και  ε  αν  μη,  γνωστόν  εστω   σοι,   βασιΧεύ,  δτι  τοις   θεοϊς  σου  ου 
19  Χατρεΰομεν  και  τη  εικόνι  η  εστησας  ου  προσκυνούμεν.     19 τότε  Να- 

βουχοδονοσόρ   επΧησθη   θυμού,    και  η   οψις  του   προσώπου  αυτού 
ηΧΧοιώθη  επι   Σεδράχ,  Μεισάχ,   και  Άβδεναγώ,  και  είπεν  εκκαύσαι 

2ο  την  κάμινον  επταπΧασίως,  εως  ου  εις  τέΧος  εκκαη.     20 και  άνδρας 
Ισχυρούς  ισχύ  ι  είπεν  πεδησαντας  τον  Σεδράχ,  Μεισάχ,  και  Άβδβ- 

2ΐ  ναγώ,  εμβαΧειν  εις  την  κάμινον  του  πυρός  την  καιομενην.  2ττότε 
οι  άνδρες  εκείνοι  επεδηθησαν  συν  τοίς  σαραβάροις  αυτών  και  τιά- 
ραις   και   περικνημΐσι,    και    εβΧηθησαν    εϊς    το   μέσον  της  καμίνου 

22  του  πυρός  της  καιομενης,  22επε\  τό  ρημα  τοΰ  βασιΧεως  ύπερίσχυεν 
23  και  η  κάμινος  εζεκαύθη  ε'κ  περισσού.  23  και  οί  τρεις  ούτοι,  Σεδράχ, 

Μεισάχ,  και  Άβδεναγώ,  επεσον  εις  μέσον  της  καμίνου  της  καιομενης 
πεπεδημένοι. 

24  24 Και  περιεπάτουν  εν  μεσω  της  φΧογός  ίμνούντες  τον  θεόν  κα\ 
25  ευΧογούντες  τον  κύριον.     25 και  συνστάς  Άζαρίας  προσηύξατο  ούτως 
26  και  άνοίξας  τό  στόμα  εαυτού  εν  μεσω  τού  πυρός  είπεν  -6ΈύΧογητός 

ει,  Κύριε  ό  θεός  τών  πάτερων  ημών,  και  αίνετός,  και  δεδοξασμενον  τό 

27  ονομά  σου  εις  τούς  αιώνας.  27 Ετι  δίκαιος  ει  επ\  πάσιν  οίς  εποίησας, 
και  πάντα  τα  έργα  σου  άΧηθινά,  και  εύθείαι  αι  όδοί  σου,  και  πάσαι  α'ι 

15  θεος]  ρΓ  ο  Λ<^)  |  ος]  ο  (^*  (5  5αρ6Γ50Γ  (>)  |  χειρός]  των  χειρών  Α 
17  θεος]  +  ημών  εν  ουρανοις  Βαΐ3ΐη£  ο  θς  ημων  εν  οννοΓς  Α  [  Χατρενομεν  ημείς 

|  εκ  της  καμίνου... ρυσεται  ημας]  εκ  της  χειρός  σον  και  εκ  της  κάμινον  του 
πυρός  της  καιομενης  ρυσεται  ημας  (1  |  των  χάρων]  της  χειρός  Α  18  εστω] 
εσται       |  εικονι]  +  τη  χρυσή  Α(^  19  ̂ \αβονχοδονοσορ]  +  ο  βασιλεύς  Α  | 
οψις]  ορασις      |  οπι  και  2°  Α(^)  |  οπι  ου  Α  |  εκκαη]  εκκανθη  (,)  10  οπι 
και  2°  21  τοτε]  οτε  Α  |  περικνημΐσι  (-μεσι  Β*  -««τι  Β?)]  +  και  ενδυ· 
μασιν  αυτών  Α  \  εμβληθησαν  (*Ίο)  Α  |  το  μέσον]  οπι  το  Α(^)  22  νπερι- 
σχυσεν  Α  Γ)  |  καμινος]  +  τον  πνρος  (^)  |  περισσού]  +  και  τους  άνδρας  εκείνους 
τους  βάλλοντας  Σεδρακ  Μισακ  λβδεναγω  απεκτεινεν  η  φλοξ  του  πυρός  Α 
23  οπι  και  2°  Α<3  |  καμίνου]  +  του  πυρός  25  σνστας  Β?  ΑΓ)  |  εαυτού] 
αιτου  Β35  Α(^  26  αινετον  Α  |  δεδοξασμενον  το  όνομα  σου]  δεδοξασ- 
μένος  27  εποιησας]  +  ημιν  Α(^ 
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ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

σον  ενθεϊαι  και  πάσαι  αι  κρίσεις  σον  άληθιναί.   28 και  κρίματα  αληθείας  28 
εποίησας  κατά  πάντα  α  έπήγαγες  ήμιν  και  επί  την  πόλιν  σου  την 

άγίαν  την  των   πάτερων   ήμών  Ιερουσαλήμ·   διότι  εν  αλήθεια  και 
κρίσει  εποίησας  πάντα  ταύτα  διά  τάς  αμαρτίας  ημών.    29οτι  ήμάρτομεν  29 
εν  πάσι  και  ήνομήσαμεν  άποστήναι  άπο  σοΰ  και  έξημάρτομεν  εν 

πάσι'  30 και  των   εντολών  του  νομού  σου  ονχ  νπηκούσαμεν   ονδέ  30 
συνετηρήσαμεν ,  ονδέ  εποιήσαμεν  καθώς  ενετειλω  ήμιν  Ίνα  εν  ήμιν  γε- 
νηται.     31  και  ννν  πάντα  δσα  ήμιν  επήγαγες  και  πάντα  οσα  εποίησας  31 
ήμιν,  εν  αληθινή  κρίσει  εποίησας,  32  και  παρέδωκας  ημάς  εις  χείρας  32 
εχθρών  ημών  άνομων  και  εχθίστων  αποστατών,  και  βασιλεϊ  αδικώ  και 
πονηροτάτω  παρά  πάσαν  την  γήν.    33 και  ννν  ονκ  εστίν  ήμϊν  άνοίξαι  33 
το  στόμα·  αισχύνη  και  όνειδος  εγενήθη  τών  δούλων  σον  και  τών  σεβό- 

μενων σε.     34μή  παραδώς  ημάς  εις  τέλος  διά  το  ονομά  σον,  και  μη  34 
διασκεδάσης  σον  την  διαθήκην.    35και  μή  άποστήστ)ς  το  ελεός  σον  35 

αφ'  ημών,  διά  Αβραάμ  τον  ήγαπημενον  νπό  σον  και  διά  Ισαάκ  τον 
δοΐιλόν  σον  και  Ισραήλ  τον  αγιόν  σον  36 ως  έλάλησας  προς  αντονς  36 
λέγων  πολνπληθνναι  το  σπέρμα  αντών  ώς  τά  άστρα  τον  ονρανον  τω 
πλήθει  και  ώς  την  αμμον  την  παρά  το  χείλος  της  θαλάσσης.     37 δη,  37 
δέσποτα,  έσμικρύνθημεν  παρά  πάντα  τά  εθνη,  και  εσμεν  ταπεινοί 

εν  πάση  ττ)  γή  σήμερον  διά  τάς  αμαρτίας  ήμών  38 και  ονκ  εστίν  εν  38 
τώ  καιρώ  τούτω  άρχων  και  προφήτης  ονδέ  ηγούμενος,  ονδέ  όλοκαύ- 
τωσις  ονδέ   θνσία   ονδέ   προσφορά  ονδέ   θνμίαμα,   ονδέ  τόπος  τον 

καρπώσαι  ενώπιον  σου  και  εύρεϊν  έλεος.    39  αλλ '  εν  ψνχη  σνντετριμ-  39 
μένη  και  πνεύματι  τεταπεινωμένω  προσδεχθείημεν  40  ώ?  εν  όλοκαν-  4ο 
τώμασι  κριών  και  ταύρων  και  ώς  εν  μνριάσιν  άρνών  πιάνων,  οντω 
γενέσθω  ήμών  ή  θνσία  ενώπιον  σον  σήμερον  και  έξιλάσαι  όπισθεν 
σον,  οτι  ονκ  εστίν  αίσχύνη  το7ς  πεποιθόσιν  έπ\  σοι,  και  τελειώσαι 
όπισθεν  σον.    41  και  ννν  εζακολονθονμεν  εν   ολη   καρδία  ήμών  και  41 
φοβούμεθά  σε  και  ζητοΰμεν  το  πρόσωπον  σον.    Λ2μη  καταισχννης  ^2 
ήμάς,  αλλά  ποίησον  μεθ'  ήμών  έλεος  κατά  την  έπιείκειάν  σον  και 
κατά  το  πλήθος  τον  έλέονς  σον,  43 και  έξελού  ήμάς  κατά  τά  θανμάσιά  43 

Γ       27  αληθιναι]  αλήθεια  3γιτ1χ1  (-θιναι  δγΐ"11^)  31  ροδί  και  2°  Γ.ΐδ 
αϋς  87?  32  και  40]  κ  5ΐιρ  Γ3.5  87 1  33  του  δούλου  σου  κ.  του  σεβόμενοι 
σε  §γν  35  νπο]  απο  87*  (οοιτ  νπο)  |  οιώ  δια  2°  δ>Ίίχ1  (Καΐ>  δγΐ""^)  _  | 
αγιον]  λαον  δγΓίχ1  (α-γίον  δγΓ111^)  36  πολι/τι-λ^ι^αι]  πολύ  π\.  87  θ' 
πολυ  V  7τλ.  δγΓ  |  θ'  ·*·  τω  πληθει  δγΓ  39  τεταπεινωμένω]  τ  2°  δΐιρ 
Γ3.5  87  θ'  ταπεινώσεων  §γΐ™£  40  και  β£ιλα<χαι]  θ'  και  εκτελεσαι  δγΓ"1^  | 
"τ-  (τ  87)  και  τελειώσαι  όπισθεν  σου  87  δγΓ  41  θ'  ·*·  ημων  δ)τ 
42  *  (οιώ  87)  βλεοΓ  87  βΐ  (δίΛ  θ')  §γν 
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ΙΠ  43 

28  κρίσεις  σου  αλήθεια.     28  και  κ  ρίματα  αληθείας  εποίησας  κατά  πάντα  α  Β 
επηγαγες  ημΐν  και  ρϊγι  τήν  πάλιν  την  άγίαν  την  των  πάτερων  ημών 
Ιερουσαλήμ-  οτι  (ν  άληθεία  και  κρίσει  επήγαγες  πάντα  ταύτα  δια 

29  τάς  αμαρτίας  ημών.  29ότι  ήμάρτομεν  και  ήνομήσαμεν  άποστηναι  από 
3ο  σον,  και  εξημάρτομεν  εν  πάσιν-  30 και  τών  εντολών  σον  ουκ  ήκον- 

σαμεν  ονδε  σννετηρήσαμεν,  ονδε  εποιήσαμεν  καθώς  ενετείλω  ήμιν 

3ΐ  ινα  εν  ήμιν  γενηται.  31  και  πάντα  οσα  ήμιν  επήγαγες  και  πάι/τα 
3-·  όσα  εποίησας  ήμιν,  εν  αληθινή  κρίσει  εποίησας.     32 και  παρεδωκας 

ημάς    εις    χείρας    εχθρών   ανόμων    και    εχθίστων    αποστατών,  και 
33  βασϊλει  αδικώ  και  πονηροτάτω  παρά  πάσαν  τήν  γήν^  33 και  ννν 

ονκ   εστίν  ήμϊν  άνοΐξαι  το   στόμα  ήμών  αισχννη   και  όνειδος  εγε- 
34  τοίί  δουλοις  σον  και  τοι$·  σεβομενοις  σε.  3Αμή  δή  παραδοϊς 

ήμάς  εϊς  τέλος  δια  το  ονομά  σον,  και  μή  διασκεδάσης  τήν  διαθήκην 

35  σον,  35  και  μή  άποστήσης  το  ελεός  σον  αφ'  ήμών,  δι'  ' Αβραάμ  τον 
ήγαπημενον  υπό  σον   και  δια  Ισαάκ  τον  δο.λόν  σον   και  Ισραήλ 

36  τόν  άγιόν  σον,  36οίς  ελάλησας  πληθυναι  το  σπέρμα  αυτών  ως  τά 
άστρα  τον  ουρανού  και  ως  τήν  αμμον  τήν  παρά  το  χείλος  της  θα- 

37  λάσσης.  37 οτι,  δέσποτα,  εσμικρννθημεν  παρά  πάντα  τά  εθνη,  και 
*εσμεν  ταπεινοί   εν  πάση  τη   γη   σήμερον  δια  τάς  αμαρτίας  ήμών.  §Γ 

38  3  και  ουκ  εστίν  εν  τω  καιρώ  τούτω  άρχων  και  προφήτης  και  ήγον- 
μενος,  ονδε   όλοκαύτωσις  ουδε  θυσία  ονδε  προσφορά  ουδε  θυμίαμα, 

39  ου  τόπος  τον  καρπώσαι  εναντίον  σον  και  εΰρειν  έλεος.  39αλλ'  εν 
ψνχή    συντετριμμένη   και   πνενματι  ταπεινώσεως  προσδεχθείημεν 

4ο  40 ως  εν  όλοκαντώσει  κριών  και  ταύρων  και  εν  μνριάσιν  άρνών  πιά- 
νων, ούτως  γενεσθω  θυσία  ήμών  ενώπιον  σου  σήμερον  και  εκτε- 

λεσαι  όπισθεν  σου,  οτι  ουκ  εσται  αισχύνη  τοις  πεποιθόσιν  επ\  σοι. 

4ΐ  41  και  νυν   επακόλουθου  μεν   εν   όλη   καρδία,  και   φοβούμεθά  σε  και 
42  ζητονμεν  το  πρόσωπον  σον.  Α2μή  καταισχύνης  ήμάς,  αλλά  ποί- 

ησον  μεθ*  ήμών  κατά  τήν  επιείκειάν  σον  και  κατά  το  πλ.βος  τον 
43  ίλβονί   σου.     43  και  εξελον  ήμάς   κατά  τά   θανμάσιά  σου,    και  δοί 

27  κρισι*  Β*  (κρεισ.)  Α  \  αλήθεια  (-θια  Β*  -θεια  Β3ΐ>)]  αληθιναι  ζ)  28  α-  Ας>Γ 
γιαν]  +  σου  Α  |  επηγαγες  2°]  επηγαγας      |  ταύτα  πάντα  Α(^)  29  άπο- 

στηναι] αποσταντες  Α(^  30  ημιν  ι°]  νμιν  Α  31  οιη  και  πάντα 
οσα  ημιν  επηγαγες  Α(<>*  (η&Ο  ̂ Iη&)  32  χείρας]  χείρα  ΒΜ  |  οιη  και  2° 
Α  Γ)  33  οπι  ημων  Α?(^  34  παραδως  Α<^  35  δι]  δια  Α(^  |  ΟΠί 
δια  Ρ  36  ελαλησας]  +  προς  αυτούς  Α  38  και  2°]  ουδε      |  και  3°] 
ουδε  |  ουδε  ηιιαίεΐ"]  ουτε  |  ολοκαύτωμα  (^*  (τωσις  (,)"'£)  |  οπι  ουδε  προσφορά 
ουδε  θυμίαμα  Α*  (Η?ι1)  ουδε  προσφορ'  (δΐο)  ουδε  θ.  Α3?<η1^)  |  ου]  ουδε  Β35  | 
εναντίον]  ενώπιον  Α  40  ολοκαυτωσει]  ολοκαυτωμασιν  Α(}  \  καΐ2°]  +  ω5 
ΑΓ  |  ουτω  ̂ Ε  |  θυσία]  ρΓ  η  (^)Γ  |  όπισθεν]  οπίσω       |  εσται]  εστίν  Α(£ 
42  €7τιεικιαι>  Α^*  {-κειαν  0*) 



πι  44 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

σον  και  δός  δόξαν  τώ  ονόματι  σον,  Κύριε·  44  και  εντραπείησαν  πάντες  44 
οι  ενδεικννμενοι  τοις  δονΧοις  σον  κακά,  και  καταισχννθείησαν  από 

πάσης  δνναστείας,  και  η  ίσχνς  αντών  σνντριβε'ιη·  Λ5γνώτωσαν  οτι  σν  45 
ει  μόνος  Κνριος  ό  θεός  και  ένδοξος  ε'φ'  ολην  την  οίκονμίνην. 

46 Και  οχ)  διελιπον  οι  εμβάλλοντες  αντονς  νπηρέται  τον  βασιλέως  φ 
καίοντες  την  κάμινον.     και  ηνίκα  ενεβάΧοσαν  τούς  τρεις  είς  άπαξ  είς 
την  κάμινον,  και  η  κάμινος  ην  διάπνρος  κατά  την  θερμασίαν  αντης 
επταπΧασίως·  και  οτε  αντονς  ενεβάλοσαν ,  οι  μεν  εμβάλλοντες  αντονς 
ησαν  νπεράνω  αντών,  οι  δε  νπεκαιον  νποκάτωθεν  αντών  νάφθαν  και 

στιππνον  και  πίσσαν  και  κληματ'ιδα.   47καί  διεχεϊτο  η  φλόξ  επάνω  της  47 
καμ'ινον  επί  πήχεις  τεσσαράκοντα  εννέα,  48καί  διεξώδενσε  και  ενεπνρι-  48 
σεν  ονς  ενρεν  περ\  την  κάμινον  τών  Χαλδαίων.     49  άγγελος  δε  Κνρίον  49 
σνγκατεβη  άμα  τοΊς  περ\  τον  Άζαρίαν  είς  την  κάμινον  και  εξετίναξε  την 

φλόγα  τον  πνρός  εκ  της  καμ'ινον,  50 και  εποίησε  το  μέσον  της  καμ'ινον  50 
ώσει  πνενμα  δρόσον  διασνρ'ιζον,  και  ονχ  ήψατο  αντών  καθόλον  το 
πνρ,  και  οίικ  ελνπησε  και  ον  παρηνώχΧησεν  αντονς.  5ΙΆναλα-  51 
βόντες  δε  οι  τρεϊς  ως  εξ  ενός  στόματος  νμνονν  και  εδόξαζον  και 

ενλόγονν  και  εξνψονν  τον  θεόν  εν  ττ\  καμ'ινω  λέγοντες 
ζ2Ένλογητός  ει,  Κύριε  6  θεός  τών  πάτερων  ημών,  52 

και  αινετός  και  νπερνψονμενος  είς  τονς  αΙώνας· 
και  ενλογημενον  το  όνομα  της  δόξης  σον  το  αγιον, 

και  ίιπεραινετόν  και  νπερνψωμενον  εϊς  πάντας  τονς  αιώνας, 
^ενλογημενος  ει  εν  τω  ναω  της  άγιας  δόξης  σον,  53 

και  νπερνμνητός  και  νπερενδοξος  εϊς  τονς  αιώνας. 
5Αενλογητός  εΐ  επ\  θρόνον  δόξης  της  βασιλείας  σον,  54 

και  νμνητός  και  νπερνψ·ωμενος  εις  τοί/ς  αϊώνας. 
55ενλογητός  εί  ό  βλέπων  άβνσσονς,  καθήμενος  επ\  χερονβίμ,  55 

και  αινετός  και  δεδοξασμενος  είς  τονς  αιώνας. 

$6ενλογητός  εί  εν  τω  στερεώματι  τον  ονρανον,  56 
και  νμνητός  και  δεδοξασμενος  είς  τονς  αιώνας. 

57 ενλογειτε,  πάντα  τα  εργα  τον  κνρίον,  τον  κνρίον  57 
νμνειτε  και  νπερνψοντε  αντόν  είς  τονς  αιώνας. 

44  τοις  δούλου]  ρΓ  εν  δγΓ  46  οηι  και  ου  διελιπον...  καιοντες  την 
κάμινον  8γιίχ1  (ΗαΒ  δγι:"1^  (ο  εμβαλοντες))  |  ενφαλοσαν  ι°]  ενεβαλλον  8_\ΐ"  | 
εμβαλοντες  (2°)  δγΓ  |  στιπνον  87  47  δεηχειτο  8^&ά  διηχ.  ϊη  ηοΐίβ  {διεχ. 
5^γ)  50  λίΛΟγρίΖΟΝ  8γιιη?  51  αναλ.  δε]  θ'  τατε  β^ΐ™*  |  -τ  και 
εξάψουν  87  8γΓ  52  αινετος  κ.  υψούμενος  8γΓνι<1  54  θ'  ·*·  δόξης  8}Τ  | 
και  υμνητος]  θ'  κ.  υπερνμνητος  δγΓ"1^  55  ευλογητος  ει]  θ'  ευλογημένος 
ει  §γΐ1η8  |  ο  βλέπων]  θ'  ο  επιβλέπων  δρ·"^  |  δεδοξασμενος]  θ'  υπερυψουμενος δγι·,ι18Τ  56  ·*·  του  ουρανού  87  (<ί€65(:  V)  8)Τ 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.)  ΠΙ  5/ 

44  δόξαν  τω  ονόματι  σον,  Κύριε.    44 και  έντραπείησαν  πάντες  οι  ενδει-  Β 
κννμενοι  τοις  δουλοις  σον  κακά,  και  καταισχννθείησαν  από  πάσης 

45  της  δνναστείας,  και  η  ισχύς  αντών  σνντριβείη,  45γνώτωσαν  ότι  σν 
€1  Κνριος  θεός  μόνος  και  ένδοξος  εφ*  όλην  την  οίκονμένην. 

φ  46Και  ον  διέλειπον  οι  έμβάλλοντες  αντονς  νπηρέται  τον  βασιλέως 
καίοντες  την  κάμινον  νάφθαν  και  ττίσσαν  και  στιππνον  και  κλημα- 

47  τι'δα.     47  και  διεχείτο  η  φλόξ  επάνω  της  καμίνον  επ\  πήχεις  τεσσε- 
48  ράκοντα  εννέα,  48 και  διώδενσεν  και  ενεπνρισεν  ονς  ευρεν  περ\  την 
49  κάμινον  των  Χαλδαίων.  49  6  δε  άγγελος  Κνρίον  σννκατέβη  αμα 

τοις  περι  τον  Άζαρίαν  εις  την  κάμινον,  και  εξετ'ιναξεν  την  φλόγα 
5ο  τον  πνρός  εκ  της  καμίνον,  5°και  έποίησεν  το  μέσον  της  καμίνον  ως 

πνενμα  δρόσον   διασνρίζον  και  ονχ  ηψατο   αυτών  το  καθόλον  τ6 

5ΐ  πνρ,  και  ουκ  ελνπησεν  ουδέ  παρηνώχλησεν  αντοίς.  51  Τότε  οί 
τρεις  ως  εξ  ενός  στόματος  νμνονν  και  έδόξαζον  και  ενλόγονν  τόν 

θεόν  εν  ττ)  καμ'ινω  λέγοντες 
52  52Έύλογητ6ς  ε',  Κύριε  ό  θεός  των  πατέρων  ημών, 

και  αϊνετός  και  νπερνψονμενος  εϊς  τοίις  αιώνας" 
και  ενλογημένον  το  όνομα  της  δόξης  σον  τό  αγιον, 

και  νπεραινετόν  και  νπερνψονμενον^  εϊς  πάντας  τονς  αΙώνας.  II  Γ 
53  55εί/λογημένος  εί  εν  τω  ναω  της  άγιας  δόξης  σον, 

και  νπερνμνητός  και  νπερένδοξος  εις  τονς  αιώνας, 

54  54 ευλογημένος  εί  6  επιβλέπων  άβ!  σσονς,  καθήμενος  επϊ  χερον- 

και  αινετός  και  νπερν^ωμένος  εις  τονς  αιώνας. 
55  55είλογημένος  εί  έπ\  θρόνον  της  βασιλείας  σον, 

και  νπερνμνητός  και  νπερνψωμένος  εις  τονς  αιώνας. 

56  ζ6ευλογητός  εί  εν  τω  στερεώματι  του  ούρανοΰ, 
και  ύμνητός  και  δεδοξασμένος  εις  τούς  αΙώνας. 

57  57 ευλογείτε,  πάντα  τα  'έργα  Κνρίον,  τόν  κνρίον 
νμνείτε  και  ίιπερνψοντε  αίιτόν  είς  τονς  αιώνας. 

44  της  δυναστείας]  δυνάμεως  και  δυναστείας  Α  οηι  της  Ο  45  γνωτωσαν]  Αφ 

ρΓ  και  (^Γ  |  κΐ  ο  θς  Α(}  ο  [Τς  θς]  Γν'ιά  46  διελιιτον  ΒΒ  |  εμβαλοντες  ̂   | στυππειον  σ[τιπ]πιον  Γνί(1  |  κληματιδα]  ρΓ  [τη]ν  Υνιά  κληματιδας  Α^ 
47  διηχειτο  Α  |  τεσσαρακοντα  Β15  49  συγκατεβη  |  οηι  εκ  της  καμινου 
(,)*  (Ιιαΐ)  ί^)"1^)  50  αυτοις]  αυτούς  Γ  51  7711X0701  ν  Α  52  υπερυψω- 

μένος Β3ΐ>  |  υ7Γ6ραΐί'6Τοΐ']  αιι/ετο^  Ο*  (υττεραιν.  (|)ηι£)  |  υπερυψωμενον  Βα1}  |  οηι 
παι/ταϊ  Α(^)  53  δοξιΐϊ]  ρΓ  Τ7/5  Ο*  (ΐηιρΓΟΟ  (^)?)  |  υμνητος  Ο*  (νπερυμνητος 
(^β)  54  εττιβλβπωϊ']  βλέπων  Α()   \  χερουβειν  {-βειμ  Α^)]  ρΓ  τωι/ 
Α  |  αι^ετοϊ]  υττεραι/'ετοϊ  Α  |  υπ  ε  ρυψ  ου  μένος  Βα1)Α(2  :  ίΐονη  55        ̂ 6  ειΛο- 
7??το*]  ευλογημένος  Α  |  υμί/τττοϊ]  υπεμυμνητος  Α 

5ΐ9 



III  58  ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

8/       5&εύλογείτε,  άγγελοι  Κυρίου,  τον  κύριον  5^ 
ύμνείτε  και  ύπερυψούτε  αυτόν  είς  τους  αιώνας. 

59εύλογείτε,  ουρανοί,  τον  κυριον  59 
ύμνείτε  και  ύπερυψούτε  αυτόν  είς  τούς  αιώνας, 

^ευλογείτε,  ύδατα  κα\  πάντα  τά  (πάνω  του  ουρανού,  τον  κυριον  6ο 
υμνείτε  κα\  ύπερυψούτε  αυτόν  είς  τους  αιώνας. 

61  ευλογείτε,  πάσαι  αϊ  δυνάμεις  Κυρίου,  τον  κυριον  6ι 
υμνείτε  κα\  ύπερυψούτε  αυτόν  είς  τους  αιώνας. 

6-2  ευλογείτε,  ήλιος  και  σελήνη,  τον  κυριον  6ι 
υμνεΐτε  και  ύπερυψούτε  αυτόν  εϊς  τους  αιώνας. 

63 ευλογείτε,  άστρα  του  ουρανού,  τον  κυριον  63 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τους  αιώνας, 

^ευλογείτε,  πάς  ομβρος  και  δρόσος,  τον  κυριον  64 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τους  αιώνας. 

65 ευλογείτε,  πάντα  τά  πνεύματα,  τον  κυριον  65 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αυτόν  είς  τούς  αιώνας, 

^εύλογείτε,  πυρ  και  καύμα,  τον  κυριον  66 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

67  ευλογείτε,  ρίγος  και  "ψύχος,  τον  κυριον  67 
ΰμνεϊτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας, 

^ευλογείτε,  δρόσοι  και  νιψετοί,  τον  κυριον  63 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας, 

^ευλογείτε,  πάγοι  καϊ  ψύχος,  τον  κύριον  69 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

7°εύλογείτε}  πάχναι  και  χιόνες,  τον  κυριον  7° 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

71  ευλογείτε,  νύκτες  και  ημεραι,  τον  κύριον  71 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας, 

^ευλογείτε,  φώς  και  σκότος,  τον  κύριον  ηι 
ύμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

73 ευλογείτε,  άστραπαϊ  και  νεφελαι,  τον  κύριον  73 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αυτόν  είς  τούς  αιώνας. 

74εύλογείτω  ή  γη  τον   κύριον  74 
υμνε'ιτω  και  ύπερυψούτω  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

75εύλογείτε,  ορη  και  βουνοί,  τον  κύριον  75 
ύμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

5>τ      58  οπι  Κυριον  $>γτ        60  οιώ  και  ι°  87*  (δΐιρβΓδΟΓ  οοπ)  1ιαΙ>  βιιβ  θ'  ·*  8γΓ 
62  ·*·  ευλογείτε.,  .εις  τους  αιώνας  δγΓ  67  ρίγος  και  ψνχος]  θ'  ψύχος  κ. 
καύμα  5γΓη,£        70  πάχνη  §γτ  (ηι§  ΓΓΛχΝΗ) 

520 



ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) 

III  75 

59       59εύλογεΊτε,  ουρανοί,  τον  κύριον'  Β 
ύμνεϊτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τους  αιώνας. 

53       5Η  ευλογείτε,  άγγελοι  Κυρίου,  τον  κύριον' 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αυτόν  είς  τους  αιώνας. 

6ο       ̂ ευλογείτε,  ύδατα  καϊ  πάντα  τα.  επάνω  του  ουρανού,  τον  κύριον 
ύμνεϊτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

6ι       61  εύλογείτω  πάσα  ή  δύναμις  τον  κύριον 
υμνείτε  κα\  ύπερυψούτε  αυτόν  εϊς  τούς  αιώνας. 

62  02  εύλογεϊτε,  ήλιος  και  σελήνη,  τον  κυριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

63  6λ  εύλογεϊτε,  άστρα  του  ούρανοϋ,  τον  κύριον 
ύμνεΊτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εϊς  τούς  αιώνας. 

64  βΑ  εύλογείτω  πάς  ομβρος  και  δρόσος  τον  κύριον* 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εϊς  τούς  αιώνας. 

65  65  εύλογεϊτε,  πάντα  τα.  πνεύματα,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

66  66εύλογεϊτε,  πνρ  και  καύμα,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εϊς  τούς  αϊώνας. 

7ΐ       71  εύλογεϊτε,  νύκτες  και  ημεραι,  τον  κυριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αΙώνας. 

72  72 εύλογεϊτε,  φώς  και  σκότος,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

69       ̂ εύλογεϊτε,  ψύχος  και  καύμα,,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αΙώνας. 

7ο       70  εύλογεϊτε,  πάχνη  και  χιόνες,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψουτε  αύτον  εϊς  τούς  αιώνας. 

73  73 εύΧογεΐτε,  άστραπαΧ  και  νεφελαι,  τον  κύριον 
ύμνεϊτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εϊς  τούς  αιώνας. 

74  74  εύλογείτω  ή  γη  τον  κύριον 
ύμνείτω  και  ύπερυψούτω  αυτόν  εις  τούς  αιώνας. 

75  75  εύλογεϊτε,  ορη  και  βουνοί,  τον  κύριον 
ύμνεϊτε  και  ύπερυψούτε  αύτ^ν  εϊς  τούς  αιώνας. 

60  οιώ  και  ι°  Α(^  61  ευλογείτε  Α  Ο  |   πασαι  αι  δυνάμεις  κυ  Α  Ο  Ας) 
64  ευλογείτε  Α(£  66  αιώνας]  +  (67)  ευλογείτε  ψύχος  και  καύσων  τον  κν' 
υμνείτε  και  υπερυψουται  αυτόν  εις  τους  αιώνας.  (€8)  ενλογειτε  δρόσοι  και 
νιφετοι  τον  κν'  υμνείτε  και  υτπρυψουται  αυτόν  εις  τους  αιώνας  Α  69  ευλογεί 
<3*  {-γειτε  0*)  |  ψύχος  κ.  καύμα)  πάγος  και  ψύχος  Α  70  παχναι  Α(^  | 
χιόνες]  χ  βυρ  ΓΣ13  ιιΐ  νίά  Β3ΐ>         73,  74  οπϋηεπι  ΐΓαηδροδ  Α 



πι  76 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

?6ενΧογεϊτε,  πάντα  τα  φνόμενα  £τγ\  της  γης,  τον  κνριον  η6 
υμνείτε  και  νπερνψοντε  αυτόν  εϊς  τους  αιώνας. 

77  εύΧογειτε,  Όμβροι  κα\  αϊ  πηγα'ι,  τον  κνριον,  77 
υμνείτε  κα\  νπερν^τοντε  αυτόν  εις  τονς  αΙώνας. 

7*ευΧογεΐτε,  θάΧασσαι  κα\  ποταμοί,  τον  κνριον  7^ 
υμνείτε  και  νπερνψοντε  αντον  εϊς  τονς  αιώνας. 

79  ευλογείτε,  κήτη  και  πάντα  τα  κινούμενα  εν  τοις  ϋδασι,  τον  κνριον  79 
υμνείτε  και  νπερνψοντε  αντον  εϊς  τονς  αιώνας. 

80 ενλογείτε,  πάντα  τα  πετεινά  τον  ονρανον,  τον  κνριον  δο 
νμνείτε  και  νπερνψοντε  αντον  εις  τονς  αιώνας. 

8ι  ενλογείτε,  τετράποδα  καϊ  θηρία  της  γης,  τον  κνριον  δι 
υμνείτε  καϊ  υπερυψοϋτε  αυτόν  εις  τους  αιώνας. 

Β2ενλογείτε,  οι  νΐοϊ  τών  ανθρώπων,  τον  κνριον  82 
νμνείτε  και  υπερυ^τουτε  αντον  εις  τονς  αιώνας. 

*3ευλογείτε,  Ισραήλ,  τον  κνριον  83 
νμνείτε  κα\  υπερυψοΰτε  αυτόν  εϊς  τονς  αΙώνας. 

^ευλογείτε,  ιερείς,  τον  κυριον  84 
νμνείτε  καϊ  υπερυψοΐιτε  αντον  €Ϊς  τονς  αιώνας. 

Β5ευλογείτε,  δονλοι,  τον  κνριον  85 
νμνείτε  και  νπερν^τοντε  αυτόν  εις  τονς  αιώνας. 

Β6ευλογείτε,  πνεύματα  κα\  ψνχαί  δικαίων,  τον  κνριον  86 
νμνείτε  κα\  ύπερυψουτε  αυτόν  εις  τους  αιώνας. 

87 ευλογείτε,  όσιοι  και  ταπεινοί  καρδία,  τον  κυριον  87 
νμνείτε  καϊ  ϋπερυψουτε  αντον  εις  τοίις  αιώνας. 

88 ενλογείτε,  Άνανία,  Άζαρία,  Μισαηλ,  τον  κυριον  88 
νμνείτε  καϊ  νπερνψοϊ/τε  αντον  εις  τονς  αΙώνας· 

οτι  εξείλετο  ημάς  εξ  αδου,  κα\  εσωσεν  ημάς  εκ  χειρός  θανάτον, 
κα\  ερρνσατο  ημάς  εκ  μέσον  καιομενης  φλογός, 
καϊ  εκ  τον  πνρος  ελντρώσατο  ημάς. 

*9  εξομολογείσθε  τω  κνρίω,  οτι  χρηστός,  89 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  έλεος  αντον. 

90 ενλογείτε,  πάντες  οι  σεβόμενοι  τον  κνριον,  τον  θεον  τών  θεών  90 
νμνείτε  και  εξομολογείσθε· 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  έλεος  αντοΰ,  και  6ΐ?  τον  αιώνα  τών  αιώνων. 

76  έτη  της  γης]  θ'  εν  τη  γη  δγι"1^  77  θ''%·  ομβροι  και  δγΓ  80  οηι  πάντα 
δγι·ίχ1  (ΙιαΒ  8ΐΛ  θ'  δγι·"^)  81  τετράποδα]  ρΓ  (δΐιΐ)  θ')  πάντα  τα  θηρία  και  τα 
κτήνη  87™%  δγΓ"1^  83  ευλογεί  §γΐ  84  ιερείς]  +  δούλοι  Κυριον  8;ηι& 
δγΓπι&  88  τους  αιώνας]  τον  αιώνα  δγΓ  |  και  εκ  του  πνρος]  [θ']  και  εκ  μέσον 
πνρος  δγΓ"^  90  θ'  ·*·  τον  κνριον  δγΓ  |  οτι  εις  τον  αιώνα]  θ'  οτι  εις  παντας 
τονς  αιώνας  §γϊ,τι8  |      και  ευ  τον  αιώνα  (δυρενδΟΓ  -.■  87)  των  αιώνων  8/  δ)'Γ 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) 
πι  9ο 

76  :6  ευλογείτε,  πάντα  τα  φυόμενα  εν  τη  γη,  τον  κνριον 
υμνείτε  και  νπερνψοντε  αντον  εις  τοίις  αιώνας. 

78  78ενλογεΐτε,  θάλασσαι  και  ποταμοί,  τον  κνριον 
νμνεΐτε  και  νπερνψοντε  αυτόν  εις  τους  αιώνας. 

77  77  ευλογείτε,  αι  πηγαί,  τον  κύριον 
νμνεΐτε  καϊ  ύπερυψούτε  αντον  εϊς  τους  αιώνας. 

79  79  ευλογείτε,  κήτη  και  πάντα  τα.  κινούμενα  εν  υδασιν,  τον  κνριον 
υμνείτε  καϊ  νπερνψοντε  αντον  εις  τονς  αιώνας. 

8ο       8οεύλογεΐτε,  πάντα  τα  πετεινα  τον  ουρανού,  τον  κνριον 
νμνεΐτε  καϊ  νπερνψοντε  αντον  εις  τονς  αιώνας. 

8ι       81  ενλογείτε,  πάντα  τα  θηρία  κα\  τα.  κτήνη,  τον  κνριον 
νμνεΐτε  και  νπερνψ-οντε  αντον  εις  τονς  αΙώνας. 

82  82 ενλογείτε,  οι  νιο\  τών  ανθρώπων,  τον  κύριον 
νμνεΐτε  και  νπερνψοντε  αντον  εϊς  τονς  αιώνας. 

83  &3εύλογεΐτε,  Ισραήλ,  τον  κνριον 
νμνεΐτε  και  ύπερυ^τούτε  αντον  εις  τονς  αιώνας. 

84  *Α  ευλογείτε,  ιερείς,  τον  κνριον 
νμνεΐτε  και  ύπερυψοΰτε  αντον  εις  τονς  αιώνας. 

85  *5εύλογεΐτε,  δούλοι,  τον  κνριον 
νμνεΐτε  και  νπερν^τοντε  αντον  εϊς  τονς  αιώνας. 

85       86 ενλογείτε,  πνεύματα  και  ψνχαί  δικαίων,  τον  κύριον 
νμνεΐτε  και  νπερνψοΐιτε  αυτόν  εις  τονς  αιώνας. 

87  87 ενλογείτε,  όσιοι  και  ταπεινοί  τη  καρδία,  τον  κνριον 
νμνεΐτε  και  νπερν^τοντε  αντον  εϊς  τονς  αιώνας. 

88  88 ενλογείτε,  Άνανία,  Άζαρία,  Μεισαήλ,  τον  κύριον 
νμνεΐτε  και  νπερνψ-οντε  αντον  εις  τονς  αιώνας· 

οτι  έξείλατο  ημάς  εξ  αδον,  και  εκ  χειρός  θανάτον  εσωσεν  ημάς, 
και  ερύσατο  ημάς  εκ  μέσον  καμίνον  καιομενης  φλογός, 
και  εκ  μέσον  πνρός  ερύσατο  ημάς. 

89  Ϋ9  ε'ξομολογεΐσθε  τω  κνρίω, 
οτι  χρηστός,  οτι  εις  τον  αιώνα  τό  έλεος  αύτοΰ. 

9ο       90  ευλογείτε,  πάντες  οι  σεβόμενοι  τον  κύριον,  τον  θεόν  τών  θεών 
υμνείτε  και  εξομολογεΐσθε· 
οτι  είς  τον  αιώνα  τό  έλεος  αντον. 

79  κεινονμε  δΐιρ  Γ&5  Β1(οη  |  υδασιν  (-σι  Βΐ5(^)]  ρΓ  τοις  Α(±  81  οηι  πάντα 
Α  |  τα  κτήνη]  ρ  γ  πάντα  Α  82  οι  υιοί]  οιτι  οι  Α(<)  83  ενλογειτω  Α(£  | 
πμνειτω  και  υπερνψουτω  84  ιβρ€ΐϊ]  +  κν  Α(^)  85  δούλοι]  +  κϋ  Α(^ 
87  τη  κάρδια]  οϊϊι  τη  Α(^  88  Μισαηλ  Β1}ΑΓ^  |  εξειλετο       |  ερρυσατο  βΪ3 
Β***:  ι°,  Α  |  μέσου  καμινου]  καμεινου  μέσης  Α  οηι  καμιν.  (,)  |  πυρός]  ρΓ  του 
(,)  |  ερύσατο  2°]  εσωσεν  (,)         90  τον  κνριον]  οιη  τον 
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III  91  ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

91  Και  εγένετο  εν  τω  άκουσαι  τον   βασιλέα  ύμνούντων   αύ-  91  (24) 
των  και   έστώς  εθεώρει    αυτούς  ζώντας-  τότ€  Ναβουχοδονοσορ 
ό  βασιλεύς  (θαύμασε,  κα\  ανέστη  σπεύσας  και  εΐπεν  τοις  φί- 
λοις  αυτού   Ουχί  άνδρας  τρεις  έβάλομεν  εις  μέσον  του  πυρός 
π  επεδη  μένους;   και  είπον  τω  βασιΧεΐ  Αληθώς,  βασιλευ.    92κα\  92  (25) 
ειπεν  ό  βασιλεύς  Ιδού  εγώ  όρώ   άνδρας  τεσσάρας  λελυμένους 
περιπατούντας  εν  τω  πνρί,  κα\  φθορά  ουδεμία  έγενηθη  εν  αύ- 
τοϊς,  καϊ  ή  ορασις  του  τετάρτου  ομοίωμα  αγγέλου   θεοΰ.    93 και  93  (26) 
προσελθών  ό  βασιλεύς   πράς  την  θύραν  της  καμίνου  καιομίνης 
τω  πυρϊ  εκάλεσεν  αυτούς  εξ  ονόματος    Σεδράχ,  Μισάχ,  Άβδε- 
ναγώ,  οι  παίδες  του  θεού  τών  θεών  του  υψίστου,  εξέλθετε  εκ 
του  πυρός,    ούτως  ουν  εξηλθον  οι  άνδρες  εκ  μέσου  του  πυρός. 
94  και  συνηχθησαν  οι  ύπατοι,  τοπάρχαι,  και  άρχιπατριώται,  και  94  (27) 
οι  φίλοι  του  βασιλέως,  και  έθεώρουν  τούς  ανθρώπους  εκείνους, 
οτι  ούχ  ήψατο  το  πΰρ  του  σώματος  αυτών,  και  αι  τρίχες  αυτών 
ου  κατεκάησαν  και  τα.  σαράβαρα  αυτών  ουκ  ηλλοιώθησαν,  ουδέ 
όσμη  του  πυρός  ην  εν  αύτοΐς.    95ύπολαβών  δέ  Ναβουχοδονοσορ  95  (28) 
ό  βασιλεύς  ειπεν  Έυλογητος  Κύριος  του  Σεδράχ,  Μισάχ,  Άβδε- 
ναγώ,  ος  απέστειλε  τον  αγγελον  αύτοΰ  και  έσωσε  τούς  παιδας 

αυτοί)  τούς  έλπίσαντας  €7τ'  αυτόν  την  γαρ  προσταγην  του  βα- 
σιλέως ηθέτησαν  και  παρέδωκαν  τα   σώματα  αυτών  εϊς  έμπν- 

ρισμόν,  Ίνα  μη    λατρεύσωσι    μηδέ    προσκννησωσι    θεω  έτέρω 

αλλ'  η  τω  θεω  αυτών.    90 και  νυν  εγώ  κρίνω  Ινα  πάν  έθνος  και  96  (29) 
πάσαι  φυλαϊ  και  πασαι  γλώσσαι,,  ος  αν  βλασφημηση  εις  τον 
κύριον  τον   θεον   Σεδράχ,   Μισάχ,  Άβδεναγώ,  διαμελισθησεται 
και  η  οϊκία  αυτού  δημευθησεταΐ'  διότι  ουκ  εστίν  θεός  έτερος  6ς 
δυνησεται  έξελέσθαι  ούτως.    97 ούτως  ουν  6  βασιλεύς  τω  Σεδράχ,  97  (3°) 

Μισάχ,  Άβδεναγώ,  έξουσίαν  δούς  έφ'  ολης  της  χώρας  κατέστησεν 
αυτούς  άρχοντας. 

91  -τ-  και  εγβρετο  (εγε\  +  \νετο  87)  εν  τω  ακουσαι  τον  βασιλέα  ( 4·  87)  νμνοΰν- 
των αντων  (-τ-  87)  και  έστω*  εθεωρει  αντους  ζώντας  87  8)Τ  |  τοις  φιλοις]  θ  τω 

οδηγώ  (είε)  δγΓπ,£  91 — 92  *·  (ρΓ  ·/·  87)  ονχι  άνδρας... και  ειπεν  ο 
βασιλεύς  87  5γΓ  92  περιπατονντας]  ρτ  και  δρ-  |  αγγελον]  νιου  δγΓηι£ 
93  ε£  ονόματος]  εξ  ονομάτων  αυτών  8γτ  \  τον  θεον]  \>'ΐ5  50Γ  δγι*  (ίηιρΓοΒ  -2°)  ! 
ούτως]  τοτε  δγΓνί<1  94  και  τα  σαραβαρα  αντων  ονκ]  σ'θ'  ονδε  τα 
νττοδηματα  (?  τας  αναξυριδας)  αντων  δχι·"^  95  Κύριος]  +  ο  θεος  3γτ  | 
Αβδενα-γω]  ρΓ  και  8γΓ  :  ΐΐεΐΏ  96  |  τους  βλπισαντας ...ηθέτησαν]  σ'  οτι  πεποι- θοτες  εττ  αντον  το  ρημα  το  βασιλικον  ηθετ.  §γτιη8  |  τα  σήματα]  το  σωμα 
8γΓ  |  4-  ευ  εμττνρισμον  87  {εμ\πυ  4-  ρισμ.)  8ντ  96 — 97  όντως  \  χ  |  όντως  87 
97  όντως  ουν... κατέστησεν  αντ.  άρχοντας]  σ'  όντως  εκ  τούτου  ο  β.  εν  προαγωγή 
εποιησε  2.  Μ.  Α....δ^Γπ1« 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) 

πι  97 

(24)  91        91  Και  Ναβουχοδονοσόρ  ήκουσεν  ύμνούντων  αυτών  και  έθαύ-  Β 
μασεν,  και  έξανέστη  εν  σπουδή  και  είπεν  τοις  μεγιστάσιν  αυτόν 
Ουχί  άνδρας  τρεΊς  έβάΧομεν  είς  μέσον  του  πυρός  πεπεδημένους ; 

(25)  92  και  ̂ παν  τώ  βασιΧεϊ  ΆΧηθώς,  βασιλβυ.    92"θδβ  εγώ  όρω  άνδρας 
τέσσαρες  ΧεΧυμένονς  και  7Γ6ρΐ7Γατοΰνταί  εν  μέσω  του  πυρός,  και 
διαφθορά  ουκ  εστίν  εν  αντοϊς,  και  η  ορασις  του  τετάρτου  όμοια 

{ζ6)  93  ν*1™  θεου.  93τότε  προσηΧθεν  Ναβουχοδονοσόρ  προς  την  θύραν  της 
καμίνον  του  πυρός  της  καιομένης  και  είπεν  Σεδράχ,  Μεισάχ, 
Άβδεναγώ,  οι  δουΧοι  του  θεου  του  υψίστου,  έξέΧθετε  και  δείτε, 
και  έξήΧθον  Σεδράχ,  Μεισάχ,  Άβδεναγώ,  έκ  μέσου  του  πυρός. 

(27)  94  94  και  συνάγονται  οι  σατράπαι  και  οι  στρατηγοί  και  οι  τοπάρχαι 
και  οί  δυι>άο"ται  του  βασιΧέως,  και  έθεώρουν  τοί  ς  άνδρας  οτι  οι  κ 
έκυρίευσεν  τό  πυρ  του  σώματος  αυτών,  και  ̂   #ρί£  τ/75·  κεφαλής 
αυτών  ουκ  εφΧογ'ισθη,  και  τά  σαράβαρα  αυτών  ουκ  ηΧΧοιώθη,  και 

(28)  95  οσμη  πυρός  ουκ  ην  εν  αυτοΤ,ς.    95  και  απ  εκρίθη  ~Ναβουχοδονοσόρ 
και  είπεν  ΈύΧογητός  ό  θεός  του  Σεδράχ  και  Μεισάχ  και  Άβδεναγώ, 
ος  άπέστειΧεν  τον  αγγεΧον  αυτόν  και  έξειΧατο  τους  παΐδας  αντον, 

οτι  έπεποίθεισαν  ε'π'  αντώ'  και  τό  ρημα  του  βασιΧέως  ηΧΧοίωσαν 
και  παρέδωκαν  τά  σώματα  αυτών  εις  πυρ,  οπως  μη  Χατρενσωσιν 

(29)  φ  μηδέ  προσκυνησωσιν  παντι  θεώ  αλλ'  η  τώ  θεώ  αυτών.    96  και 
εγώ  εκτ'ιθεμαι  τό  δόγμα  ΙΙάς  Χαός,  φυΧη,  γΧώσσα,  εάν  ε'ίπη 
βΧασφημίαν  κατά  του  θεου  Σεδράχ,  Μεισάχ,  Άβδεναγώ,  εις 
άπώΧειαν   έσονται   και   οι    οίκοι  αυτών   εϊς   διαρπαγην  καθότι 

(30)  97  ον<  εστίν  θεός  έτερος  όστις  δυνησεται  ρύσασθαι  όντως.     91  τότε 
ό  βασιΧενς  κατεΰθυνεν  τόν  Σεδράχ,  Μεισάχ,  Άβδεναγώ,  εν  τη 
χώρα  ΒαβυΧώνος,  και,  ηζίωσεν  αυτοί/ς  ηγεισθαι  πάντων  τών 
Ιουδαίων  τών  εν  τη  βασιΧεία  αυτού. 

91  τρεις  άνδρας  |  εβαλομεν]  ενεβάλομεν  Α  92  οδε]  ιδ,υ  Α  ωδε  ̂   ρΓ  Αί^ 
και  ειπεν  ο  βασιλεύς  Βα1)Α(^  |  τεσσάρας  Β?Α(^  |  οπι  εν  1°  Α  93  Σεδρακ 
Α  :  ίΐεπι  95>  Φ>  97  I  Μισαχ  Β1^  Μισακ  Α  οϊδ:  ίΐεπι  95»  Φ,  97  I  οπ1 
του  υψίστου  Α  |  εξελθατε  Α^*  (-Χθετε  ̂ 3)  |  δίυτε]  +εξω  Α  |  εξήλθαν  ̂ * 
(-λθον  0*)  94  αυτοις]  +  και  ττροσεκννησεν  ο  βασιλβυς  ενώπιον  αυτών  τω 
κω  Β3ΐ)  "ε  ̂ η<■Α^  95  οπι  και  30,  4°  Α(2  I  εξειλετο  |  Χατρευσωσι 
<3α  |  οπι  μηδε  προσκυνησωσιν  (-σι  0*)  Α  96  εκτιθημι  Ο  |  το  δόγμα]  οπι 
το  Α<3  |  7ταϊ]  ρΓ  οπω$  (,)  |  εαι>]  τ/  αν  Α  ο$  εαι*  (^*  η  εαν  |  ευ  διαρπαγην] διαρπαγησονται  Α  |  οστι$]  ος  Ο  97  ο  βασιλεύς  κατενθννεν]  κατηυθυνεν 
ο  β.  Α  ο  β.  κατηυθυνεν  \  εν  τη  χωρα]  επι  τα  εργα  της  χωράς  Α  |  ηξιωσεν] 
ηυζησεν  αυτούς  και  ηξιωσεν  Β^  +  και  ηξιωσεν  αυτούς  και  ηζιωσεν  αυτούς  (δϊο) 
Α  ηυξ.  αυτούς  κ  ηξιωσεν  αυτούς  0"ι£  |  των  2°]  + όντων  Α(^  |  βασιλιά  Β* 
(-λεια  Βλ1))  δΐΐϋδΟΓ  ορασις  δ'  Α 
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III  98  ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

98Ναβουχοδονοσορ  ό  βασιλεύς  πάσι  τοις  λαοις,  φνλάΐς,  και  $3  (τ)  (IV) 
γλώσσαις  τοις   οικούσιν   εν  πάση  ττ}  γη'  ειρήνη  ύμϊν  πληθυν- 
θείη.    "τα  σημεία  κα\  τα  τέρατα  α  εποίησεν  μετ  εμού  6  θεός  6  99  (2) 
ύψιστος  ήρεσεν  εναντίον  μου  άναγγεΐλαι  νμιν .     100ως  μεγάλα  κάι  ιοο  (3) 
ισχυρά"  ή  βασιλεία  αυτού  βασιλεία  αιώνιος,  η  εξουσία  αυτού  είς 
γενεάν  και  γενεάν.  1  "Έτους  όκτωκαιδεκάτου  της  βασιλείας  ι     (4)  IV 
Ναβουχοδονοσόρ  είπεν  Είρηνεύων  ή'μην  εν  τω  οίκω  μου,  κα\  ευ- 
θηνών  επ\  του  θρόνου  μου.     2ενύπνιον  ε'ιδον  κάι  ευλαβηθην,  κα\  2  (5) 
φόβος  μοι  επεπεσεν. 

7επι    της    κοίτης    μου    εκάθευδον,    και    Ιδού    δενδρον    ύψηλόν  η  (ίο) 
φυόμενον   επ\  της  γης,    κάι   η   ορασις    αύτοϋ    μεγάλη,    και  ουκ 
ην  άλλο  ομοιον  αύτώ.     9  οι   κλάδοι  αυτού  τω  μηκει  ώς  σταδίων  $  (12) 
τριάκοντα,    και  ΰποκάτω  αυτού  εσκίαζον   πάντα  τα  θηρία  της 
γης,  και  εν  αύτώ  τα   πετεινό,  του  ουρανού  ενόσσευον   ό  καρ- 

πός αυτοΰ   πολύς   και  αγαθός,   και  εχορηγει   πάσι  τοις  ζώοις. 

ΒκάΊ  η  '  ορασις   αυτού    μεγάλη,    η    κορυφή    αυτού    ήγγιζεν    εως  8  (ιι) 
τού  ουρανού  και  τό   κύτος  αυτού   εως  των   νεφελών,  πληρούν 
τά  ύποκάτω  τού  ουρανού·   ό  ήλιος  και  η  σελήνη  ην,  εν  αύτώ 
ώκουν   και  εφώτιζον   πάσαν  την  γήν.  10 εθεώρουν  εν  τώ  ύπνω  ίο  (13) 
μου,    και   Ιδού   άγγελος    απεστάλη    εν    ισχύι   εκ    τού  ουρανού, 

11  και  εφώνησεν  και  είπεν  αύτώ  'Έκκόψατε  αυτό  κα\  καταφθεί-  ιι  (14) 
ρατε  αυτό'  προστετακται  γαρ  από  τού  υψίστου  εκριζώσαι  και 

98  $αβουχοδονοσορ]  ρΓ  αρχή  της  επιστολής  8^  98 — 100  *  Χα- 
βουχοδονοσορ . .  .εις  γενεαν  και  γενεαν  87  3γΓ  100  ως  μεγάλη  και  ισχνρα' 
ως  μεγάλα  και  ισχνρα'  87  |  βίδ  50Γ  η  βασίλεια  αντον  87  |  ε«  γενεαν  κ.  γενεαν] 
α'  συν  γενεά  κ.  γενεά  σ'  εν  παση  γενεά  δγΓ1"2  IV  1  ρΓ  αρχη  εννπνιον 
περι  του  δένδρου  87Π1δ  |  ν  έτους  οκτωκαιδ.  της  βασ.  87  ((Ιεοδί  )  8γΓ  |  ειρη- 
νευων]  σ'  εν  ησυχία  ρΓ  θ'  εγω  δ)7Γιη£  7  θ   *·  επι  της  κοίτης  μου 
5γΓ  |  οηι  και  2°  5γΓ  |  ορασις]  κομη  8γτ1χ1γί(1  θρΛΟΐΟ  δγΓ'"?  8  -τ- και 
η  ορασις... ουρανού  87  (^6651  V)  ψ  και  η  ορασις.,.η  σελήνη  ην  5γΓ  |  ΟΠΐ  εν 
αυτω  ωκονν.,.την  γην  8γΓ  11  εκ  κριζωσαι  (δΐο)  87 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) IV  II 

(IV)  (ι)  9δ       9ΒΝαβονχο$ονοσορ  ό  βασιλεύς  πάσι  τοις  λαοϊς,   φνλαϊς,  και 

γλώσσαις  τοϊς  οίκούσιν  εν  πάση  τη  γη  Ειρήνη  νμϊν  πληθννθε'ιη. 
(■ζ)  99  "τα  σημεία  και  τά  τέρατα  α  εποίησεν  μετ   εμού  6  θεός  ό  νψι- 
(3)  ιοο  στο$·  ηρεσεν  Εναντίον   (μου   άναγγειλαι  νμιν.    100 ώϊ  μςγάλα  καΐ 

ισχνρά'  ή  βασιλεία  αυτόν  βασιλεία  αιώνιος,  η  εξουσία  αύτοΰ  εις 
IV   (4)   ι  γενεάν  και  γενεάν.  ΙΈγώ  Ναβονχοδονοσορ  εύθηνών  ή'μην 

(ζ)  2  εν  τω  ο'ίκω  μου  και  εύθαλών.     '2ενύπνιον  'βον  και  εφοβερισεν  με, 
κα\  εταράχθην  επ\  της  κοίτης  μου,  και  αϊ  οράσεις  της  κεφαλής 

(β)  3  Η·ον  ο~υνετάραξάν  με.     3  και  δι  εμοΰ  ετέθη  δόγμα  του  εισαγαγείν 
ενώπιον  μου  πάντας  τους  σοφούς  Βαβυλώνος  οπως  την  σύγ- 

(7)  4  κρίσιν  του   ενυπνίου   γνωρίσωσίν   μοι.     4  και   είσεπορεύοντο  οι 
ε'παοιδοί,  μάγοι,  γαζαρηνοί,  Χαλδαίοι,  και  το  ενύπνιον  είπα  εγώ 
ενώπιον   αυτών  και  την  σνγκρισιν   αύτού   ούκ   εγνώρισάν  μοι, 

(δ)  5  3βω?  ηλθεν  Αανιήλ,  ου  το  όνομα  Βαλτασάρ  κατά  το  όνομα  του 
(ο)  6  θεοΰ  μου,  ος  πνεύμα  θεοϋ  αγιον  εν  εαυτώ  εχει.     ώ  είπα  6 Βαλ- 

τασάρ 6  άρχων  των  επαοιδών,  ον  εγώ  εγνων  οτι  πνεύμα  θεού 
αγιον  εν  σοι,  και  παν  μυστήριον  ούκ  αδυνατεί  σε,  άκουσον  την 
ορασιν  του  ενυπνίου  ου   ειδον,  και  την  σύγκρισιν  αύτοΰ  είπόν 

(ίο)  7  Η-0*··    7 επ\  της  κοίτης  μου  εθεώρουν,  και  ιδού  δενδρον  εν  μεσω 
(τι)  8  της  γης,  και  το  ϋψος  αύτού  πολύ.     Ηεμεγαλύνθη  το  δενδρον  και 

ϊσχυσεν,  και  το  ϋψος  αύτού  εφθασεν  εως  του  ούρανού,  και  το 

(12)  9  κυτοί  αύτού  εις  το   πέρας   άπάσης  της  γης·  9τά  φύλλα  αύτού 
ώραΐα,  και  ό  καρπός  αύτού  πολύς,  και  τροφή  πάντων  εν  αύτώ· 
και  ύποκάτω  αύτού  κατεσκήνουν  τα.  θηρία  τά  άγρια,  και  εν  τοις 
κλάδοις  αύτού   κατώκουν   τά  ορνεα  του  ούρανού,  και  εξ  αύτού 

(13)  ίο  ετρεφετο   πάσα  σάρξ.     10εθεώρουν   εν  όράματι  της  νυκτός  επ\ 
της    κοίτης    μου,    και    ιδού   εφ   και   άγιος  άπ'  ούρανού  κατεβη 

(14)  ιι  "και  εφώνησεν  εν  ίσχνι,  και  ούτως   είπεν  'Έκκόψατε  το  δεν- 
δρον, και  εκτίλατε  τούς  κλάδους  αύτού  και  εκτινάξατε  τά  φύλλα 

98  5αρ6Γ50Γ  ορασις  ε'  Α(^  |  ο  βασιλεύς]  ονα  ο      |  οιη  και  Α<2  100  η 
εκούσια]  ρΐ'  και  Α(^  |  γενεαν  και  γενεαν]  γενεάς  γενεω\  Α  IV  1  ευ· 
θαλων]  ευ  βάλλων      +  επι  τον  θρόνου  μου  Α  2  ειδον  Β3Ϊ)  |  εφοβερι- 
σενσεν  Β*  εφοβερισε       \  συνεταρασσον  (^)  3  μου]  εμου      |  οιη  παντας 
0*  (Ηαβ  (,)"'£)  |  γνωρισωσι  Βι3^;ι  4  Χαλδαιοι]  ρΓ  και  οι  Α  |  είπα]  ειπον 
(^)  |   εγνωρισαν]  ανήγγειλαν  (^)  δ  εως]  +  ου  Α  |   Βαρτασαρ  Α :  ίίοπι  6, 
ΐ6  ί)Ϊ5  |  εχει]  +  και  το  ενυπνιον  ενώπιον  αυτού  Α  6  ογπ  θεου  (^*  (δΐιρ6Γ30Γ 
(^3)  |  σοι]  εαυτω  εχει  Α  |  αδυνατεί]  αδυνατησει  Α  |  σε]  σοι  |  ογπ  ου  ειδον 
Α  |  ιδον  ̂   |  μοι]  +  και  αι  οράσεις  της  κεφαλής  μου  (^ι  (κα^ί  ΐιηβαβ;  8  δενδρον] 
+  εκείνο  Α  |  το  πέρας  απασης]  τα  πέρατα  πάσης  Λ  τα  πέρατα  9  υττο- 
κατωθεν      |  κατωκει  ̂ *  (-κουν  ί^1"*)  |  τα  ορνεα]  ρΓ  πάντα      |  οιτι  και  5° 
10  μου]  +  εγρηγορος  Α  11  κλάδοι^]  καρπούς  Α 
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IV  12  ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

87  άχρειώσαι  αυτό.     12 και  ούτως  είπεν   'Ρίζαν  μίαν   αφετε  αυτόν  ΐ2  (15) 
εν  ττ)  γ?ι,  οπως  μετά  τών  θηρίων  της  γης  εν  τοις  ορεσι  χόρτον 

ως  βούς  νεμηται,  13 και  από  της  δρόσου  του  ουρανού  το  σώμα  13  (ιό) 
αυτού  άλλοιωθη,   και  επτά  ετη  βοσκηθη  σύν   αυτοϊς,  Ι4εω$·  αν  14  (ι?) 
γνω  τον  κυρών  του  ουρανού  εζουσίαν  εχειν  πάντων  των  εν  τω 
ούρανω  και  των  επι  της  γης,  και  οσα  αν  θξΧτ]  ποιεϊν  ποιεί  εν 

αύτοΐς.     1ΑΆ  ενώπιον  μου  €%€κόπη  εν  ήμερα  μια,  και  ή  καταφθορά  14  α 
αυτού  (ν  ώρα  μια  της  ημέρας,  και  οι  κλάδοι  αυτού  εδόθησαν  είς 
πάντα  (ίνεμον,   και  ειλκύσθη  και  ερρίφη-  και  τον  χόρτον  της 
γης  ή'σθιε,  και  είς  φυλακήν   παρεδόθη,   και  εν  πεδαις  και  εν 
χειροπεδαις  χαλκαϊς  εδεθη  υπ*  αυτών,     σφόδρα  εθαύμασα  επι 
τούτοις,  και  6  ύπνος  μου  άπεστη  άπο  των  οφθαλμών  μου.     15  και  15  (ιδ) 
άναστάς  το  πρωί  εκ  της   κοίτης  μου  εκάλεσα  τον  Αανιήλ  τον 
άρχοντα  των  σοφιστών  και  τον   ήγούμενον  τών   κρινόντων  τα 
ενύπνια,   και   διηγησάμην   αντώ  το  ενύπνιον,  και  υπέδειξε  μοι 

πάσαν  την  σύγκρισιν  αυτού.  16  Μεγάλων  δε  ίθαύμασεν  016(19) 
ΑανιήΧ   και  υπόνοια   κατεσπευδεν  αυτόν  και  φοβηθείς  τρόμου 
Χαβόντος  αυτόν  και  άΧΧοιωθείσης  της  δράσεως  αυτού,  κινήσας 
τήν  κεφαλήν,  ώραν  μίαν  άποθαυμάσας  άπεκρίθη  μοι  φωνΐ)  πραεία 
ΒασιΧεύ,  τό  ενύπνιον  τούτο  τοΊς   μισούσί  σε  και  ή  συγκρισις 

αυτού  τοις  εχθροίς  σον   επεΧθοι.     17 τό   δένδρον   τό  εν  ττ}  γη  17  (20) 
πεφυτευμενον,  ου  ή  ορασις  μεγάΧη,  συ  εί,  βασιΧεύ.     ι8καί  πάντα  ι8  (21) 
τα  πετεινά  τού  ουρανού  τά  νοσσεύοντα  εν  αύτώ'  ή  Ισχύς  της 
γης   και  τών  εθνών  και  τών  γλωσσών  πασών  ε  ω  ς  τών  περά- 

των της  γης  και  πάσαι  αι  χώραι  σοι  δονλεύουσι.    19τ6  δε  άνυ-  19  (22) 
ψωθήναι  το  δενδρον  εκείνο  και  εγγίσαι  τω  ούρανω  και  τό  κύτος 
αυτού  άψασθαι  τών  νεφελών  σύ,  βασιΧεύ,  ύψώθης  ύπερ  πάν- 
τας  τους  ανθρώπους  τους  οντάς  επι  προσώπου  πάσης  της  γης, 
ύψώθη  σου  ή  καρδία  ύπερηφανία  και  ίσχυι  τά  προς  τον  άγιον 
και  τους  αγγέλους  αυτού·  τά  εργα  σου  ώφθη,  καθότι  έξερήμωσας 
τον  οίκον  τού  θεού  τού  ζώντος  επ\  ταΐς  άμαρτίαις  τού  λαού  τού 

ήγιασμενον.     20 και   ή  ορασις   ην   είδες,   οτι   Άγγελος   εν   ίσχυι  2ο  (23) 
απεστάλη  παρά  τού  κυρίου,  και  οτι  είπεν  εζάραι  τό  δενδρον 

8γΓ       11  αχριωσαι  87*νίά  12  ω$]  ω  δυρ  πίδ  871  13  ΒθΟΚΗθΗ  5)τηι!ί 
14  οπι  ττοιευ>  8?γ  14  α  οι  κλάδοι]  οπι  οι  87*  (ηαο  87?(,η&,)  |  7*7*] 
+  μετά  των  θηρίων  τψ  γη$  3γΓ  |  τούτοις]  ρΓ  ττασι  871*  16  κινησας]  ρΓ 
και  8γΓ  |  ωραν]  ρΓ  και  8χΓ  18  η  ισχν$]  οιώ  η  87*  (η&1>  871)  |  δοιΛει/- 
σουσι  8)τ  19  ροδί  εκείνο  τ&&  αΐΐς  87 ?  |  Ηρ<λ0ΛΛ6Ν0γ  δχΓ"1* 
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αυτόν  και  διασκορπίσατε  τον  καρπον  αυτού·  σαΧευθήτωσαν  τα.  Β 
θηρία  ύποκάτωθεν  αυτού  και  τα  ορνεα  άπο  των  κλάδων  αυτού. 

(15)  ΐ2  12πΧήν  την  φυήν  των  ριζών  αυτόν  εν  τή  γή  εάσατε,  και  εν 
δεσμω  σιδηρω  κα\  χαλκω  και  εν  τη  χλόη  τη  εξω  και  εν  τη 
δρόσω  τον  ουρανού  κοιτασθήσεται,  και  μετά  των  θηρίων  η  μερ\ς 

(ιδ)  ΐ3  αντον  εν  τώ  χόρτω  της  γης.  Ί3η  καρδία  αντού  άπο  των  αν- 
θρώπων άΧΧοιωθήσεται,  και  καρδία  θηρίον  δοθησεται  αύτω,  και 

(17)  ΐ4  επτά  καιροί  άΧΧαγήσονται  επ'  αυτόν.  Ι4διά  συνκρίματος  εϊρ  ό 
Χόγος,  και  ρήμα  άγιων  το  επερώτημα,  Ίνα  γνώσιν  οι  ζώντες  οτι 
κύριος  εστίν  ό  ύψιστος  της  βασιΧείας  τών  ανθρώπων,  και  ω 
εάν   δό£η    δώσει    αυτήν   και    εζουδενημα    ανθρώπων  αναστήσει 

(ιδ)  15  επ1  αυτήν.  15τοΰτο  το  ενΰπνιον  ο  'ίδον  εγώ  Ναβουχοδονοσορ  6 
βασιΧεύς,  και  συ,  ΒαΧτασάρ,  το  σύγκριμα  ειπόν,  οτι  πάντες  οι 
σοφοί  τής  βασιΧείας  μου  ού  δύνανται  το  σύγκριμα  αύτοΰ  δη- 
Χώσαί  μοί'  σν  δε,  ΑανιήΧ,  δννασαι,  οτι  θεοί)  πνεύμα  αγιον  εν 

(19)  ι6  σοι.  ι6Τότ€  ΑανιήΧ,  ον  το  όνομα  ΒαΧτασάρ,  άπενεώθη 
ώσε\  ώραν  μίαν,  και  οι  διαλογισμοί  αυτού  συνετάρασσον  αυ- 

τόν, και  άπεκρίθη  ΒαΧτασάρ  και  είπεν  Κύριε,  το  ενύπνιον 
εστω  τοις  μισούσίν  σε,  και  ή  σύγκρισις  αυτού  τοϊς  εχθροΐς  σον. 

(20)  17  τ?το   δενδρον   ο  'ίδες  μεγαΧννθεν  και  το   Ισχνκός,  ον  το  ύψος 
εφθανεν   εϊς  τον   ονρανον   και  το   κύτος  αυτού   εϊς   πάσαν  την 

(21)  ιδ  γήν,  18 και  τά  φύΧΧα  αυτού  εύθαΧή,  και  δ  καρπός  αυτού  ποΧύς, 
και  τροφή  πάσιν  εν  αύτώ'  ύποκάτω  αυτού  κατωκονν  τά  θηρία 
τά  άγρια,  και  εν  τοϊς  κΧάδοις  αυτού  κατεσκηνονν  τά  όρνεα  τού 

(22)  19  ονρανού'  Ι9σν  ει,  βασιΧεύ'  οτι  εμεγαΧννθης  και  'ίσχυσας,  και  ή 
μεγαΧωσύνη  σου  ε'μεγαΧννθη  και  εφθασεν  είς  τον  ούρανόν,  και 

(23)  20-17  κυρία  σον  εϊς  τά  πέρατα  τής  γής.     20 και  οτι  ϊδεν  ό  βασιΧενς 
ε\ρ  και  αγιον  καταβαίνοντα  άπο  τού  ονρανού'  και  είπεν  Έκτι'- 

11  τον  καρπον]  τους  καρπούς  Α  |  σαλευθητω  12  κοιτασθησεται]  Α^ 
χαρκίδΟΓ  συ'  (ϊ,ίο)  (^)?  θ'  αυλισθησεται  |  των  θηρίων]  θηρίων  άγριων  | 
της  γης]  τον  αγρού  13  απο  των  ανων  η  κάρδια  αυτών      |  οιώ  και  2° 
14  συγκριματος  Β3ι5Α^  |  ρήμα]  λόγος  Α  |  άγιων]  ων  ηοη  ϊηδΐ  ΒΒ  |  περωτημα 
Β*  (ε  δαροΓδΟΓ  Β3ΐ))  |  οηι  εστίν  (±  \  ο  ύψιστος]  +  κυριεύει  <3  |  εαν]  αν  | 
εξουδενημα]  ίξουθενωμα  Α  εξονθενημα  ̂   |  αναστησεται  Α  |  αυτήν  2°]  αντης 
Ο*  (-την  0*)  15  ειδον  Β3ΐ>  |  οηι  αντον      |  θϋ  πνα  θϋ  Β*  (ηοη  ίη$ϋ 
θΰ  2°  Β5)  πνα  θϋ  Α(^  |  εν  σοι  αγιον  Α  16  απηνεωθη  Β3ΐ)Α(2  |  αυτό»/] 
+  και  απεκριθη  ο  βασιλεύς  και  ειπεν  Βάλτασαρ  (Βαρτ.  Α)  το  ενυπνιον  και  η 
συγκρισις  (+ αυτού  (,))  μη  κατασπευσατω  σε  Α(}_  |  οηι  κύριε  ̂   |  εστω  το  ενυ- 

πνιον Α  το  εν.  βασιλευ      |  μισουσι  17  €ΐδ«5  Β3*3  \  μεγαλυνθεν]  ρτ  το 
|  εφθανεν]  εφθασεν  Α(^  18  οηι  και  ι°  Α  |  7τολυ  (δίψΟΓδΟΓ  5  (^3)  | 

κατεσκηνουν]  κατωκουν  Α  19  κυρεια  Β  ύ)  κυριπα  Α  20  ειδεν  Βίίύ  \  απο 
του  ουρ.]  εκ  του  ουρ.  Α  απ  ουρ. 
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IV  21 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

και  εκκόψαΐ'  ή  κρίσις  τον  θεού  τον  μεγάλου  ήξει  επ\  σε,  21  και  2ΐ  (24) 
6  ύψιστος   και  οι  άγγελοι   αύτοϋ  €7ΓΙ  σε   κατατρεχονσιν  22  εις  22  (25) 
φνλακήν  άπάξονσί  σε,  και  βΐί  τόπον  ερημον  άποστελούσί  σε. 

23 και  ή  ρίζα  του   δένδρου  ή  άφεθείσα,  επεί  οχικ   εξεριζώθη-  6  23  (ζό) 
τόπος  του  θρόνου  σου  σοι  σνντηρηθήσεται  εϊς  καιρόν  και  ώραν. 
ιδού   επϊ  σε  ετοιμάζονται,   και  μαστιγώσονσί  σε  και  επάξονσι 
τα.  κεκριμενα  επ\  σε.     Κύριος  ζη  εν  ούρανω  και  ή  εξουσία  αύτοΰ 

επι  πάση  τή  γή.    2ύ,αύτού  δεήθητι  περϊ  των  αμαρτιών  σου  και  24  (27) 
πάσας  τάς  αδικίας  σον  ελεημοσύναις  λντρωσαι,   ίνα  επιείκεια 
δοθη  σοι  και  πολυήμερος  γένη  επ\  του  θρόνου  της  βασιλείας 
σου,   και  μή   καταφθείρη  σε.    τούτους  τονς  λόγονς  άγάπησον 

ακριβής  γάρ  μον  6  λόγος,  και  πλήρης  ό  χρόνος  σον.  25  Και  25  (28) 
επ\  συντέλεια  των  λόγων  Ναβονχοδονοσορ  ως  ηκονσε  την  κρίσιν 

τον  οράματος,  τονς  λόγονς  εν  ττ/  καρδία  σννετήρησε.  26Και  26  (29) 
μετά  μήνας  δώδεκα  ό  βασιλεύς  επ\  των  τειχών  της  πόλεως  μετά 
πάσης  της  δόξης  αύτον  περιεπάτει  και  επ\  των  πύργων  αύτής 

διεπορεύετο,  27 και  αποκριθείς  είπεν  Αντη  εστι  Βαβνλων  η  με-  27  (30) 
γάλη,  ην  εγώ  ώκοδόμησα,  και  οίκος  βασιλείας  μον  εν  Ισχύι  κρά- 
τονς  μον  κληθήσεται  εϊς  τιμήν  της  δόξης  μον.  2Βετι  τον  λογού  28  (31) 
εν  τώ  στόματι  τον  βασιλέως  οντος,  και  επί  σνντεΧείας  του  λόγου 
αύτοΰ  φωνην  εκ  του  ούρανού  ηκονσε  Σοι  λέγεται,  Ναβονχοδο- 
νοσορ  βασιλεύ,  η  βασιλεία  Βαβνλώνος  άφήρηταί  σον  και  ετερω 
δίδοται,  εξονθενημενω  άνθρώπω  εν  τώ  οίκω  σον.  ιδού  εγω  καθί- 
στημι  αύτόν  επ\  της  βασιλείας  σου,  και  την  εξονσίαν  σου  και 
την  δόξαν  σου  και  την  τρυφην  σου  παράλήψεται,  οπως  επι- 
γνώς  οτι  εξονσίαν  έχει  ό  θεος  του  ούρανού  εν  τη  βασιλεία  των 
ανθρώπων,  και  ω  εάν  βούληται  δώσει  αύτην  εως  δε  ηλίον  ανα- 

τολής βασιλεύς  έτερος  εύφρανθήσεται  εν  τω  οϊκω  σον,  και  κρα- 
τήσει της  δόξης  σον  και  της  ισχνός  σον  και  της  εξονσίας  σον. 

Β9κα\  οι  άγγελοι  διώξονταί  σε  επ\  ετη  επτά,  και  ού  μή  όφθής  29  (32) 
ούδ'  ού  μή  λαλήσης  μετά  παντός  άνθρώπον  χόρτον  ως  βονν 
σε  ψωμίσονσι  και  άπο  της  χλόης  τής  γής  εσται  ή  νομη  σον 
Ιδού  αντί  τής  δόξης  σον  δήσονσί  σε,  και  τον  οίκον  τής  τρνφής 

20  ηξει]  ηκει  8γτ  21  κατατρεχονσιν]  καταδραμονσιν  8γΐνιά  23  Κ€- 
κρΐΜΜ€Ν<\  (δίο)  δχΓ"1^  24  ελεημοσνναις]  λ  5υρ  Γαδ        |  καταφθείρη] 
τα  δυρ  Γαδ  87*  |  οηι  σε  §γτ  25  και  επι  συντέλεια... σννετηρησε] 
θ'  ταύτα  πάντα  εφθασεν  επι  Ήαβονχοδονοσορ  τον  βασιλέα  δντ"^  28  οηι 
ετι  του  λογον... οντος  8γΓ1χί  (ηαο  δΐιβ  θ'  δ^τ"^)  |  οντοτ]  όντως  87*  (-τος  δ"3)  | 
καθιστημι)  ϊηΙβΓ  ι  ι°  6ί  σ  ταδ  αΐίς  87 ?  (ι  ίοΓΐ  εχ  β  ίϊεο)  29  οηι  επι  8γτ 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) 

IV  29 

λατε  το  δενδρον  και  διαφθείρατε  αυτό,  πλην  την  φυην  των 
ριζών  αντον  εάσατε  εν  τη  γη,  και  4ν  δεσμω  σιδηρω  κα\  Ιν 
χαλκω  και  €ν  τη  χλόη  τη  εξω  και  εν  τη  δρόσω  του  ουρανοί) 
αύλισθησεται,  κα\  μετά  θηρίων  αγρίων  η   μερ\ς  αυτού   εως  ου 

(24)  2ΐ  επτά  καιροί  άλλοιωθώσιν  έπ'  αυτόν  2Ιτούτο  η  σύγκρισις  αυτού, 
βασιλεύ,  και  σύγκριμα  Ύψιστου  εστίν  6  εφθασεν  επί  τον  κύ- 

(25)  22  ριόν  μου  τον  βασιλέα,  22 και   σε   εκδιώζουσιν  άπο  των  ανθρώ- 
πων, κα\  μετά  θηρίων  αγρίων  εσται  η  κατοικία  σου,  και  χόρτον 

ως  βούν  ψωμιούσ'ιν  σε,  και  άπο  της  δρόσου  του  ουρανού  αυλι- 
σθηση,  και  επτά  καιροί  άλλαγησονται  επί  σε'  εως  ου  γνως  οτι 
κυριεύει  ό  ύψιστος  της   βασιλείας  τών   ανθρώπων,    και  ω  αν 

(26)  23  δόζη  δώσει  αυτήν.    23 και  οτι  είπαν  Έάσατβ  την  φυην  τών  ριζών 
του  δένδρου,  ή  βασιλεία  σου  σοι  μένει  αφ'  ης  άν  γνως  την 

(27)  24  εξουσίαν   την   ούράνιον.     24διά   τούτο,  ,βασιλεύ,   η   βουλή  μου 
άρεσάτω  σοι,  και  τάς  αμαρτίας  σου  εν  ελεημοσυναις  λύτρωσαι 

και  τάς  αδικίας  εν  οϊκτιρμοΐς  πενήτων  'ίσως  εσται  μακρόθυμος 
(28)  25  το7ς  παραπτώμασίν  σου  ό  θεός.  25Ύαύτα  πάντα  εφθασεν 
(29)  26  επ\  Ναβουχοδονοσορ  τον  βασιλέα.     26 μετά  δωδεκάμηνον,  επι  τω 
(30)  27  ναω  της  βασιλείας  αυτού  εν  Βαβυλώνι  περιπατών,  27 άπ εκρίθη  ό 

βασιλεύς  καϊ  είπεν  Ούχ  αύτη  εστίν  Βαβυλών  η  μεγάλη  ην  εγώ 
ωκοδόμησα  εις  οίκον  βασιλείας,  εν  τω  κράτει  της  Ισχύος  μου, 

(31)  28  εις  τιμήν  της  δόξης  μου;  2Βετι  τού  λογού  εν  στόματι  τού  βασι- 
λέως οντος  φωνη  άπ'  ουρανού  εγενετο  Σοι  λεγουσιν,  Ήαβου- 

(32)  29  χοδονοσορ  βασιλεύ,  η  βασιλεία  παρηλθεν  άπο  σού,  29και  άπο 
τών  άνθρώπων  σε  εκδιώκουσιν,  και  μετά  θηρίων  άγριων  η  κατ- 

οικία σου,  και  χόρτον  ώς  βούν  ψωμιούσ'ιν  σε,  και  επτά  καιροί 
άλλαγησονται  επι  σε,  εως  γνως  οτι  κυριεύει  ό  ύψιστος  της  /3α- 

20  οπι  εν  3°  Α<3  |  τη  χ\οη]  οπ\  τη      \  εω\ς  ζ)*  εως\  22  εκδι- 
ωζουσιν]  εκδιξουσεν  (^*?  (εκδιωξ.  <3α)  |  κατοικεια  Α:  ΐίετη  29,  3  2  I  Ψω' 
μιουσιν  {-σι  0*)]  ψωμισουσιν  Α  |  γνως]  γνω  Β5νίά  |  αν]  εαν  Α(,)  23  είπαν] 
ειπεν  Α^  |  οπι  των  ριζών  Α  |  ουρανών]  εττουρανιον  Α(^)  24  αδικίας] 
+  σου  Α<3  |  οικτειρμοις  (,)*  (-τιρμ.        |  παραπτωμασι  0*  26  επι]  εν 

|  βασιλιάς  Β*  (-λείας  Βι>)  |  οπι  αυτού  ζ)*  (ΗςΛ  ζ)"1*)  27  οηι  ο  βασι- 
λεύς Α  28  στοματι]  ρτ  τω  \  απ  ουρανού]  εκ  του  ουρ.  Α  απο  του  ονρ. 

Ο  |  βασίλεια]  +  σου  29  εκδιωξουσιν  (-σι  0*)  Α(±  \  η  κατοικία]  ρΓ 
(σται  Α  |  οιώ  και  3°      |  ψωμισουσιν  Α  |  εως]  +  ου  Α(,) 
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ιν  3ο 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

σον  και  της  βασιλείας  σου  έτερος  30  εως  δε  πρωί  πάντα  30  (33) 
τελεσθήσεται  έπϊ  σέ,  Ναβουχοδονοσόρ  βασιλεύ  Βαβυλώνος,  και 

ονχ  υστερήσει  από  πάντων  τούτων  ούθέν.  3°3>Εγώ  Να/3ον- 30  * 
χοδοι>οσ·όρ,  βασιλεύς  Βαβυλώνος,  επτά  ετη  έπεδηθην  χόρτον 
ως  βοΰν  έψώμισάν  με  κα\  από  της  χλόης  της  γης  ήσθιον.  και 
μετά  ετη  επτά  έδωκα  την  ψυχην  μου  είς  δέησιν,  και  ηξίωσα 
περι  των  αμαρτιών  μου  κατά  πρόσωπον  Κυρίου  του  θεού  του 
ουρανού,  και  περ\  των  άγνοιών  μου  του  θεου  των  θεών  τού 

μεγάλου  εδεηθην.  30 ^  και  αϊ  τρίχες  μου  έγένοντο  ώς  πτέρυγες  30  β 
αετού,  οί  όνυχες  μου  ώσεϊ  λέοντος·  ηλλοιώθη  η  σάρξ  μου  και 
η  καρδία  μου,  γυμνός  περιεπάτουν  μετά  τών  θηρίων  της  γης. 
ένύπνιον  είδον  και  υπόνοιαί  με  είληφασιν,  και  διά  χρόνου  ύπνος 

με  έλαβε  πολύς  και  νυσταγμός  επ έπεσε  μοι.  300  και  επ\  συν-  300 
τελεία  τών  επτά  ετών  6  χρόνος  μου  της  άπολυτρώσεως  ηλθεν, 
καϊ  αϊ  άμαρτίαι  μου  και  αι  αγνοιαί  μου  επληρώθησαν  εναντίον 
τού  θεού  τού  ουρανού·  και  εδεηθην  περι  τών  άγνοιών  μου  τού 
θεού  τών  θεών  τού  μεγάλου,  και  Ιδού  άγγελος  εις  εκάλεσεν  με 
εκ  τού  ουρανού  λέγων  Ναβουχοδονοσόρ,  δούλευσον  τω  θεω  τού 
ουρανού  τω  άγίω  και  δόί  δό^αι*  τω  ύψίστω'  το  βασίλειον  τού 
έθνους  σου  σοι  άποδίδοται.  33 εν  εκείνω  τω  καιρώ  άποκατεστάθη  33  (36) 
η  βασιλεία  μου  ε  μοι  και  ή  δόξα  μου  άπεδόθη  μοι.  34τω  ύψίστω  34  (37) 
άν  θ  ομολογούμαι  και  αινώ,  τώ  κτίσαντι  τον  ούρανόν  και  την  γην 
και  τάς  θαλάσσας  και  τους  ποταμούς  και  πάντα  τά  εν  αυτοϊς 

εξομολογούμαι  και  αινώ·  οτι  αυτός  εστι  θεός  τών  θεών  και 
κύριος  τών  κυρίων  και  βασιλεύς  τών  βασιλέων,  οτι  αυτός  ποιεί 
σημεία  και  τέρατα  και  αλλοιοί  καιρούς  και  χρόνους,  άφαιρών 

βασιλείαν  βασιλέων  και  καθιστών  έτερους  άντ  αυτών.  34ααπό  34 » 
τού  νύν  αύτω  λατρεύσω,  και  από  τού  φόβου  αυτού  τρόμος  ει- 
ληφέ  με,  και  πάντας  τους  άγιους  αΙνώ·  οι  γάρ  θεο\  τών  εθνών 
ουκ  εχουσιν  εν  εαυτοϊς  Ισχνν  άποστρεψαι  βασιλείαν  βασιλέως 
είς  έτερον  βασιλέα,  και  άποκτείναι  και  ζην  ποιησαι,  και  ποι- 

ησαι σημεία  και  θαυμάσια  μεγάλα  και  φοβερά  και  άλλοιώσαι 
υπερμεγέθη  πράγματα,  καθώς  εποίησεν  εν  εμοϊ  6  θεός  τού  ου- 

ρανού και  ηλλοίωσεν  €7τ'  ε  μοι  μεγάλα  πράγματα,  εγώ  πάσας 
τάς  ημέρας  της  βασιλείας  μου  περι  της  ψυχής  μου  τω  υψίστω 

29  την  βασιλείαν  8γΓ  30  0  αι  αμαρτιαι]  ίη  αι  1°  ταδ  αϋη  ϊηίεπιΐδ  «7?  I 
εΐεπληρωθησαν  (δίο)  87  33  η  βασ.  +  μου  (μου  -τ  $γή...απεδοθη  μοι  8γ 
5γΓ  34  βασιλείαν  βασιλέων]  βασιλεία*  βασιλέων  8)τ  34  8.  αγΐου$] 
+  αυτού  3γν  |  αινώ]  αινεσω  5γι· 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) 

ιν  34 

(33)  3°  <τιλείας  τών  ανθρώπων,  και  ώ  εάν  δόξη  δώσ«  αυτήν.     3°αυτη  Β 
τη  ωρα  ό  λόγος  συνετελεσθη  67ΓΙ  Ναβουχοδονοσόρ,  και  απο 
των  ανθρώπων  εξεδιώχθη,  και  χόρτον  ώς  βούς  ήσθιεν,  και 
απο  τ^ί  δρόσου  του  ουρανού  το  σώμα  αυτού  εβάφη,  εως  αί 
τρίχες  αυτού  ώς  λεόντων  εμεγαλύνθησαν  και  οι  όνυχες  αυτού 

(34)  3ΐ  ώς  ορνεων.  31  Και  μετά  το  τέλος  τών  ημερών  εγώ  Να/3ου- 
χοδονοσορ  τους  οφθαλμούς  μου  εις  τον  ούρανον  άνέλαβον,  καϊ 

αί  φρένες  μου  επ'  εμε  επεστράφησαν,  και  τώ  υψίστω  ευλό- 
γησα, και  τω  ζώντι  είς  τον  αιώνα  ηνεσα  και  εδόξασα,  οτι  η 

εξουσία  αυτού  εξουσία  αιώνιος  και  η  βασιλεία  αυτού  είς  γενεάν 

(35)  32  και  γενεάν  32 και  πάντες  οί  κατοικούντες  την  γην  ώς  ουδέν  ελο- 
γίσθησαν  καϊ  κατά  το  θέλημα  αυτού  ποιεί  εν  τη  δυνάμει  του 
ουρανού  και  εν  τη   κατοικία,   της  γης,  και   ουκ   εστίν   ος  αντι- 

(36)  33  ποιησεται  τη  χειρΧ  αυτού   και  ερεϊ  αύτώ   Τι  εποίησας;  33αύτώ 

τώ  καιρώ  αί  φρένες  μου  επεστράφησαν  επ*  εμε,  και  είς  την 
τιμήν  της  βασιλείας  μου  ηλθον  και  η  μορφή  μου  επέστρεψεν 

επ*  εμε,  και  ο'ι  τύραννοι  μου  και  οί  μεγιστάνες  μου  εζητουν  με, 
και  επ\  την  βασιλείαν  μου  εκραταιώθην,  και  μεγαλωσύνη  περισ- 

(37)  34  (τοτερα  προσετέθη  μοι.    3*νΰν   ουν  εγώ   Ναβουχοδονοσορ  αινώ 
και  ύπερυψώ  και  δοξάζω  τον  βασιλέα  του  ουρανού,  οτι  πάντα 
τα  εργα  αυτού  αληθινά  και  αί  τρίβοι  αυτού  κρίσεις,  και  πάντας 
τους  πορευομενους  εν  ύπερηφανία  δύναται  ταπεινώσαι. 

29  εαν]  αν  ()  30  συνετελεσθη  ο  λογοί  <3  |  Να/3υ νχ οδονοσορ]  +  τον  ΑΟ 
βασιλέα  Α  |  βου$]  βου  Α*  (δαρβΓδΟΓ  5  Αα?)  βουν  (βου$  ̂ α)  |  εω$]  +  ου  Α(^)  | 
ω$  3°]  ω^ει  0  31  επεστράφησαν  επ  εμε  ̂   |  ηνλογησα  Α(^)  |  τον  αιώνα  \ 
τους  αιώνας  Α(^)  32  ουδέν]  ουδε  Α  (ίη  Γιη  Ηη)  ουθεν  ̂   |  αντιποιησεται] 
αντιστησεται  ()  33  μεγαλωσυνη  (-λοσ.  Β*  -λωσ.  Β1")]  μεγαλωσυνην  Α  | 
προσετέθη  μοι]  μοι  εδόθη  (^)  34  νπερνψω]  υψω  ̂   |  κρισι$  Α(^  |  υπερη- 

φάνεια (,)*  (-νια  ̂ :1ί>  |  ϋΐιί>50Γ  ορασις  ε  Α 
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ιν  34  β ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

θυσίας  ττροσοίσω  εις  οσμην  ευωδιάς  τώ  κνρίω,  και  το  άρεστόν  ενώ- 
πιον αυτού  ποιήσω  εγώ  και  ό  λαόρ  μου,  τ6  έθνος  και  αί  χωραί 

μου  αί  έν  ττ}  εξουσία  μου.  και  οσοι  έλάλησαν  εις  τον  θεόν  τον 
ονρανον  και  όσοι  άν  καταΧηφθώσι  λαλούντές  τι,  τούτους  κατα- 

κρινώ   θανάτω.  34ΐ,"Έγραψε   δε    ό  βασιλεύς  Ναβουχοδονο-  34 1> 
σορ  έπιστολήν  έγκύκλιον    πάσι  τοϊς  κατά  τόπον  εθνεσι  και  χώ- 
ραις  και  γλώσσαις   πάσαις  ταις  οίκούσαις  έν  πάσαις  ταϊς  χώραις, 
γενεαϊς    και   γενεαϊς.      Κυριω    τώ    θεώ    τον    ονρανον    αινείτε,  και 
θυσίαν    και    προσφοράν    προσφέρετε    αντω    ένδόξως.      εγώ  βασι- 

λεύς βασιλέων   αν  θ  ομολογούμαι   αντω   ένδόξως,  οτι  όντως  έποίησε 

μετ    εμού·  έν  αντί]  ττ}  ημέρα  έκάθισέ  με  έπϊ  τον  θρόνου  μου  και 
της  εξουσίας  μου  και  της  βασιλείας  μου·  εν  τώ  λαώ  μου  έκράτησα 

και  ή  μεγαλωσύνη  μου  άποκατεστάθη  μοι.    3*ζ'Ναβουχοδονοσόρ  βασι-  34  ε 
λευί  πάσι  τοις  εθνεσι  και  πάσαις  ταϊς  χώραις   και   πασι  τοϊς  οι- 
κούσιν  ανταϊς·   ειρήνη  ύμϊν  πληθννθείη  εν   παντί  καιρώ,     και  νυν 
■υποδείξω  νμϊν  τάς  πράξεις  ας  έποίησεν  μετ   εμού  ό  θεός  ό  μέγας· 
εδοξε   δε   μοι  άποδεϊξαι  νμϊν  και  τοϊς    σοφισταϊς    υμών   οτι  εστι 
θεός,  και  τα  θανμάσια  αυτού  μεγάλα·  το  βασίλειον  αυτού  βασίλειον 
εις  τον  αιώνα,  ή  εξουσία  αυτού   από  γενεών  εις  γενεάς,    και  άπέ- 
στειλεν  ε πιστολάς  περι  πάντων  τών  γενηθεντων  αντω  εν  τη  βασι- 

λεία αυτού  πάσι  τοϊς  εθνεσι  τοϊς  οΰσιν  νπό  την  βασιλείαν  αυτού. 
Βάλτασάρ   6  βασιλεύς   έποίησεν  δοχήν   μεγάλην   έν   ημέρα    έγκαινισμοϋ  V 

τών  βασιλείων    αύτοΰ'    έκάλεσεν    άνδρας   δισχιλίους.     έν   τη  ημέρα 
έκείνη  Βάλτασάρ  ένυψούμενος  από  του  οϊνου  καϊ  καυχώμενος  έπή- 
νεσεν  πάντας  τούς  θεούς  τών  έθνών  τούς  χωνευτούς  και  γλυπτούς  έν 
τφ  τόπω  αύτοΰ,    και  τω   θεφ  τφ  ύψίστφ  ούκ  έδωκεν   αίνεσιν.  έν 
αύτη  τη  νυκτι  έξήλθον  δάκτυλοι  ώσει  ανθρώπου  και  έπέγραψαν  έττΐ 
του  τοίχου  οΐκου  αύτοΰ  έπι  του  κονιάματος  κατέναντι  του  λύχνους 
Μανή,  ψαρές,  θεκέλ.    'έστι  δέ  η  έρμηνεία  αύτών'  μανή,  ήρίθμηται' 
φαρές,  έξήρται'  θεκέλ,  έσταται. 

1  Βάλτασάρ  ό  βασιλεύς  έποίησεν  εστιατορίαν  μεγάλην  τοις  εται'-  ι 
ροις  αυτού.    2 και  επινεν  οίνον,  και  άνυψώθη  ή  καρδία  αυτού,  και  ι 
ειπεν  ένέγκαι  τά  σκενη  τά  χρνσά   και  τά  άργνρά  τού  οίκον  τού 

θεού,  ά  ή'νεγκε  Ναβονχοδονοσόρ  ό  πατήρ  αντού  από  Ιερονσαλημ, 
και  οινοχοήσαι  εν   αντοϊς  τοις   έταίροις  αντού.     3 και   ηνέχθη,   και  3 
επινον  έν  αντοϊς'  4 και  ηύλόγουν  τά  ε'ίδωλα  τά  χειροποίητα  αυτών,  4 
και  τον  θεόν  τού  αΙώνος  ουκ  ευλόγησαν  τον  έχοντα  τήν  έξουσίαν 
τού  πνεύματος  αντών.     5έν  αυτή  τή  ώρα  έκείνη  έξήλθον  δάκτί'λοι  5 

341)  ρΓ  περι  της  εγκυκλίου  επιστολής  87ηι?  !  γενεαις  κ.  γενεαις]  ρΓ  εν  3γΓ 
34  0  α  ι/ταυ]  ρΓ  εν  §γτνίά  \  γενεάς]  γεας  87         V  ίίΐ  βασιλειών  8;  |  εκαλεσει·] 
ρΓ  και  απο  των  μεγιστάνων  αυτού  $γτ  |  ανυψούμενος  Βγτ™  2  ένέγκαι 
ρηαδ  ένεγκαι  87  |  οιη  και  5°  3γι-  4  και  ι°  δΐιρ  ταδ  87 ? 534 
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V   ι        τΒαλτασάρ  ό  βασιλεύς  εποίησεν  ΰείπνον  μεγα  τοις  μεγιστάσιν  Β 
2  αντον  χιλίοις,  και  κατεναντι  των  χιλίων  ό  οίνος.  2 και  πίνων  Βαλ- 
τασάρ  εΐπεν  εν  τη  γενσει  τον  οϊνου  αυτόν  ενεγκειν  τα  σκεύη  τά 
χρνσά  και  τα  άργνρά  α  εζηνεγκεν  Ναβονχοδονοσορ  ό  πατήρ  αντον 
εκ  τον  ναον  τον  εν  Ίερονσαλήμ,  και  πιετωσαν  4ν  αντοίς  ό  βασι- 

λεύς και  οι  μεγιστάνες  αντον  και  αί  ιταλλακαι  αντον  και  α'ι  παρά- 
3  κοιτοι  αντον.  3  και  ηνεχθησαν  τά  σκεύη  τά  χρνσά  και  τά  αργυρά  α 
εζηνεγκεν  εκ  τον  ναον  τον  θεον  τον  εν  Ίερονσαλήμ,  και  επινον  εν 
αντοΐς  ό  βασιλεύς  και  οί  μεγιστάνες  αντον  και  αί  παλλακαι  αντον 

4  και  αί  παράκοιτοι  αντον'  ̂ επινον  οίνον,  και  ηνεσαν  τούς  θεούς  τούς 
χρνσονς  και  άργνρονς  και  ̂ αλκοΰί  και  σώηρονς  και  ξνλίνονς  και 

5  λι^ινουί.  αντ^  τ/7  ώρα  εζήλθον  δάκτνλοι  χειρός  άνθρωπον  και 
εγραφον  κατεναντι  της  λαμπάδος  επ\  το  κονίαμα  τον  τοίχον  και 
οίκου  τον  βασιλέως,  και  ό  βασιλεύς  εθεωρει  τούς  άστραγάλονς  της 

V  1  5αρεΐ"50Γ  ορασις  ζ~'  |  Βαρτασαρ  Α  |  εττοιησε  ΑΓογ1  |  οιή  μεγα  Α(^ 
Α(^*  (ηαο  (^ε)  |  χιλίοις]  ρΓ  ανδρασιν  (-σι  (^)  Α<2  2  οπί  και  ι°  | ειπεν  εν  τη  γευσει  του  οίνου  αυτού]  ειπεν  εν  τη  γ.  τ.  οίνου  Α  εν  τη  γ.  τ.  οίνου 
ειπεν      |  ενεγκειν]  του  εν.  Α  του  εξενεγκειν  3  οιτι  ρ*  (ηαο  (^ε)  | 
ηνεχθησαν]  ηχθησαν  Α  |  οπί  του  θεου  Α(^)η,£  |  αι  παρακοιτοι  αυτού  και  αι 
παλλακαι  αυτού  Α  \  οπί  αυτού  3°  ̂ Π1ε  4  τους  θεούς]  ο  ι°  5ΐιρ  Γ&5  Α3Ϊ  | 
λίθινους]  +  και  τον  θν  του  αιώνος  ουκ  ευλόγησαν  (ηυλ.  Α)  τον  έχοντα  την  (οηι  Α) 
εξουσιαν  του  πνς  αυτών  (αυτού  Α)  Βα5ι,1^ίηΓΑ  5  οιπ  και  2°  Β3ΐ)Α(2  | 
οίκου]  ρΓ  του  Α(^ 
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ώσει  χειρός  άνθρωπου  και  έγραψαν  επ\  τού  τοίχου  του  ο'ίκου  αυ- 
τού   επί    του    κονιάματος   κατεναντι  του   φωτός  έναντι  τοΰ  βασι- 

λέως Βαλτασάρ,  και  είδε  χείρα  γράφουσαν.    6  και  17  ορασις  αυτόν  6 
ήλλοιώθη,  και  φόβοι  και  ύπόνοιαι  αυτόν  κατέσπευδον .  εσπευσεν 
ούν  6  βασιλεύς   και  εξανέστη,  και  εώρα  την  γραφήν  εκείνην,  και 
οι  συνεταίροι  κύκλω  αύτού  εκαυχωντο.    7  και  ό  βασιλεύς   εφωνησε  η 
φωνή    μεγάλη   καλεσαι  τούς   επαοιδούς    και   φαρμακούς    και  Χαλ- 
δαίους   και  γαζαρηνούς,  άπαγγεϊλαι  το  σύγκριμα  της  γραφής,  και 

εισεπορεύοντο   ε'ττι    θεωρίαν   ίδεϊν    τήν   γραφήν,    και   το  σύγκριμα 
της  γραφής   ούκ   εδύναντο   συγκρΊναι  τω   βασιλεΙ.     τότε  ό  βασι- 

λεύς   εζεθηκε   πρόσταγμα  λέγων   Τΐάς    άνήρ    ος    αν    υπόδειξη  το 
σύγκριμα  τής  γραφής,  στολιεΐ  αύτον  πορφυραν,  και  μανιάκην  χρυ- 
σούν  περιθήσει  αύτω,  και  δοθήσεται  αύτω  ε£ονσία  τού  τρίτον  μερονς 

τής  βασιλείας.    8 και  εισεπορεύοντο  οι  επαοιδοί   και  φαρμακοι   και  8 
γαζαρηνοί,  και  ούκ  ήδύνατο  ούδε\ς  το  σύγκριμα  τής  γραφής  άπαγ- 
γεϊλαι.    9τότε  ό  βασιλεύς    εκάλεσε  τήν  βασιλισσαν  περ\  τον  ση-  9 
μείον,  και  ύπεδειζεν  αύτη  ως  μεγα  εστί,  και  οτι  πάς  άνθρωπος  ού 

δύναται  άπαγγεϊλαι  τω  βασιλει  το  σύγκριμα  τής  γραφής.     10  τότε  ίο 
ή  βασίλισσα  εμνήσθη  προς  αύτον  περί  τού  Αανιήλ,  ος  ην  εκ  τής 

αιχμαλωσίας  τής  ̂ Ιουδαίας,   "και  είπεν   τω   βασιλει  Ό   άνθρωπος  ιι 
επιστήμων  ην  και  σοφός  και  νπερεχων  πάντας  τούς  σοφούς  Βαβν- 

λώνος,  12  και  πνεύμα  άγιον  εν  αύτω  ε'στι,  και  εν  ταΊς  ήμεραις  τον  ΐ2 
πατρός   σον  τον  βασιλέως  σνγκρίματα  νπέρογκα  ύπεδειξε  Να/3ου- 
χοδονοσορ  τω  πατρί  σου.  Ι3Τότε  Αανιήλ  εισήχθη  προς  τον  13 

Γ       6  και  η  ορασις  αντου]  θ'  τοτε  του  βασιλέως  μορφή  (η  μ.  5γτν[ά)  8  7™ε  δνΓ"1^ 
7  απαγγειλαι]  απαγγεΐ]  87  9  του  σημ.]  του  βΪ5  50Γ  87  11  υπερέχων] 
υπερεσχε  8)τνί<* 
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Ο  χειρός  της  γραφούσης.    6τότε  του  βασιλέως  η  μορφή  ηλλοιώθη,  και  Β 
οι  διαλογισμοί  αυτού   συνετάρασσον  αυτόν,   και  οι  σύνδεσμοι  της 

7  όσφύος  αυτοί)  διελύοντο,  και  τα  γόνατα  αυτού  συνεκροτούντο.  7 και 
εβόησεν  ό  βασιλεύς  (ν  Ίσχύι  του  είσαγαγείν  μάγους,  Χαλδαίους,  γαζα- 

ρηνούς,  κα\  ειπεν  τοις  σοφοϊς  Βαβυλώνος  *  Ος  αν  άναγνώ  την  γρα- 
φην ταυτην  και  την  σύγκρισιν  γνωρίστ]  μοι,  πορφύραν  ένδύσεται, 

και  ό  μανιακής  ό  χρυσούς  έπι  τον  τράχηλον  αύτού,  και  τρίτος  (ν 

8  ττ)  βασιλεία,  μου  αρξει.  8 και  εισεπορεύοντο  πάντες  οι  σοφοί  του 
βασιλέως,  και  ουκ  ηδύναντο  την  γραφην  άναγνώναι  ούδε  την  σύγ- 

9  κρίσιν  γνωρίσαι  τω  βασιλεϊ.  9 και  6  βασιλεύς  Βαλτασάρ  έταράχθη, 
και  η  μορφή  αυτού  ηλλοιώθη   εν   αύτώ,    και   οι   μεγιστάνες  αυτού 

ίο  συνεταράσσοντο.  10  και  είσήλθεν  η  βασίλισσα  είς  τον  οίκον  του 
πότου  και  είπεν  Βασιλεύ,  είς  τον  αιώνα  ζήθι·  μη  ταρασσέτωσάν  σε 

ιι  οι  διαλογισμοί  σου,  και  η  μορφή  σου  μη  άλλοιουσθω.  11  εστίν  άνηρ 
εν  ττ\  βασιλεία,  σου  εν  ω  πνεύμα  θεού,  και  εν  ταις  ημέραις  του 
πατρός  σου  γρηγόρησις  και  σύνεσις  ευρέθη  εν  αύτώ,  και  6  βασι- 

λεύς Ναβουχοδονοσόρ  ό  πατήρ  σου  άρχοντα  έπαοιδών,  μάγων,  Χαλ- 
ΐ2  δαίων,  γαζαρηνών,  κατέστησεν  αυτόν,  12  ότι  πνεύμα  περισσόν  εν 

αυτω  και  φρόνησις  και  σύνεσις·  συνκρίνων  ενύπνια  και  άναγγελ- 
λων  κρατούμενα  και  λύων  συνδέσμους  Αανιηλ,  και  ό  βασιλεύς  επέ- 
θηκεν  αυτω  όνομα  Βαλτασάρ'  νυν  ούν  κληθητω,  και  την  σύγκρισιν 

13  αυτού  άναγγελεΐ  σοι.  13  Τότε   Αανιηλ   εισήχθη   ενώπιον  τού 
βασιλέως,  και  εΐπεν  ό  βασιλεύς  τω  Αανιηλ  Συ  εί  Αανιηλ  ό  από 

τών  υιών   της  αιχμαλωσίας  της  ̂ Ιουδαίας  ης  ηγαγεν  ό  βασιλεύς  ό 
ΐ4  πατήρ  μου;   Ι4ηκουσα  περί  σου  οτι  πνεύμα-  θεού  εν  σοι,  και  γρη- 
ΐ5  γόρησις  και  σοφία  περισσή  ευρέθη  εν  σοι.  Ι5και  νύν  είσηλθον 

ενώπιον  μου  οι  σοφοί,  μάγοι,  γαζαρηνοί,  ίνα  την  γραφην  ταύτην 
άναγνώσιν  και  την  σύγκρισιν  αυτής  γνωρίσωσίν  μοι,  και  ουκ  ηδυνη- 

6  συνεκροτούντο]  συνεκρουοντο  7  εν  ισχυι  ο  βασιλεύς      |  Βαβν-  Α(^ 
λωνοις  Β*  (-νος  Β15)  |  αν]  εαν  Α(^  ]  σύγκρισιν]  -+  αυτής  Α  |  επι]  εσται  περι  Α 
8  επορενοντο  (<)*  (εισεττ.  (^ε)  |  οπι  πάντες  Α  |  αί'α7'/ωΐ'αι  ΤΎΙν  γραφην  |  τω 
βασιλει  γνωρισαι  9  Βαλτασαρ  ο  βασιλεύς      |  εταραχθη]  ρτ  πολύ  Α  |  εν 
αυτω]  επ  αυτω  Α  οπι  \  συνεταράσσοντο  (-σσαντο  Β*  -σσοντο  Βα1')]  συνετά- 
ρασσον  αυτόν  Α  10  και  2°]  +απεκριθη  η  βασιλεισσα  και  Α  \  τον  αιωι>α] 
τους  αιώνας  Α(±  11  θεου]  +  αγιον  Α(^  (δαροΓδΟΓ  οι  λο[ιποι]  (^?)  |  ηνρεθη  ̂ * 
(ευρ.  (^3)  |  εν  40]  Φ  Β*  εν\  Β?  |  πατήρ]  ΐηοορ  βα  Β*  (πατ.  Βα1>)  |  αυτον]  +  ο 
πηρ  σου  ο  βασιλεύς  Α  12  περισσον  πνα  ̂   |  συνεσις]  +  εν  αυτω  Βα5Α  | 
συ^κρινων  Βα1Ά(2  |  οιη  αυτοί»  13  εισήχθη]  εισηνεχθη  ̂   |  μου]  +  και 
ειπεν   ναι  βασιλευ'  και  ειπεν  (,)  14  θεου]  +  αγιον       |  και  2°]  +  συνεσις 
και  Β^Αζ^  15  μου]  εμου  Α  Γ)  |  μάγοι]  +  Χαλδαωι      |  οιη  ταυτην  Α  \ 
γνωρισωσιν]  ανα^γβιλωσιν  (-σι  ()3)  Ρ 
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8;  βασιλέα,  καϊ  αποκριθείς  ό  βασιλεύς  είπεν  αυτώ  ι6*Ω  Αανιηλ,  δύνη  ι6 
μοι  υποδεϊξαι  το  σύγκριμα  της  γραφής;  καϊ  στολιώ  σε  πορφυραν 
καϊ  μανιάκην  χρυσουν  περιθήσω  σοι,  καϊ  έξεις  εξουσίαν  του  τρίτον 

μέρους  της  βασιλείας  μου.  1?τότε  Αανιηλ  εστη  κατεναντι  της  γρα-  ιγ 
φής  καϊ  άνεγνω,  καϊ  όντως  άπεκρ'ιθη  τω  βασιλει  Αυτή  ή  γραφή 
Ήρίθμηται,  κατελογίσθη,  εξήρται*  καϊ  εστη  ή  γράψασα  χειρ,  και 
αντη  ή  σύγκρισις  αυτών. 

23Βασιλεϋ,  συ  εποιήσω  εστιατορίαν  τοις  φίλοις  σον  καϊ  έπινες  23 
οινον,  καϊ  τα  σκεύη  τον  οίκον  τον  θεον  τον  ζώντος  ήνίχθη  σοι 

καϊ  επ'ινετε  εν  αντοϊς,  σν  καϊ  οι  μεγιστάνες  σον,  καϊ  ηνεσατε 
πάντα  τα  είδωλα  τα  χειροποίητα  των  ανθρώπων,  καϊ  τω  θεώ  τω 
ζώντι  ουκ  ενλογήσατε,  καϊ  το  πνενμά  σον  εν  τη  χειρϊ  αυτοϋ,  καϊ 
τ6    βασίλειόν    σου    αύτός    έδωκε    σοι,    καϊ    ούκ    εύλόγησας  αυτόν 

δγΓ      16  Λα^λ  876ά  |  γ&5  &Η(ΐ  ίη  σε  87?  17  ΗριθΜΗΤΛΐ  ΚΑτελοροθΗ 
δχΓηι£  23  ψεσατε]  ηνειτε  δγΓ  |  -  σοι  και  ουκ.,.ψεσας  αντω  8^νχά 
(56(1  άεΰδΐ  V) 
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ι6  θησαν  άναγγεϊλαί  μοι.     16  και   εγώ   ήκουσα   περί  σού   οτι  δύνασαι  Β 
κρίματα  συνκρϊναΐ'   νυν   ουν  εάν   δυνηθής  την   γραφήν  άναγνώναι 
και  την   σύγκρισιν  αυτής  γνώρισες  μοι,  πορφυραν  ένδυση,  και  6 
μανιακής  ό  χρυσούς  εσται  επι  τω  τραχηλω  σου,  και  τρίτος  εν  τή 

τη  βασιλεία  μου  αρξεις.  17 και  είπεν  Αανιήλ  ενώπιον  τοϋ  βασιλέως  Τα 
δόματά  σου  σοι  εστω,  και  την  δωρεάν  της  οΙκίας  σου  ετερω  δός' 
εγώ  δε  την  γραφην  άναγνώσομαι  και  την  σύγκρισιν  αυτής  γνωρίσω 

ι8  σοι.  ιΒβασιλεύ,  ό  θεός  ό  ύψιστος  την  βασιλείαν  και  την  μεγάλω- 
συνην   και  την  τιμήν   και  την   δόξαν   εδωκεν   Ναβουχοδονοσόρ  τω 

19  πατρί  σου,  19  και  άπο  τής  μεγαλωσύνης  ης  εδωκεν  αυτω  πάντες  οι 
Χαοί,  φυλαί,  γλώσσαι,  ήσαν  τρέμοντες  και  φοβούμενοι  άπο  προσ- 

ώπου αυτοϋ'  ους  ήβούΧετο  αυτός  άνηρει,  και  ους  ήβούΧετο  αύτός 
ετυπτεν,  και  ους  ήβούΧετο  αυτός  υψοΐ,  και  ους  ήβούΧετο  αυτός  ετα- 

2ο  πείνον.  20  και  οτε  ύψώθη  ή  καρδία  αύτοΰ  και  το  πνεύμα  αυτού 
εκραταιώθη  του  ύπερηφανεύσασθαι,  κατηνεχθη  άπο  του  θρόνου  τής 

2ΐ  βασιΧείας  και  ή  τιμή  άφηρεθη  απ-'  αυτού,  21  και  άπο  τών  άνθρώπων 
εζεδιώχθη,  και  17   καρδία  αύτού^  μετά  τών  θηρίων  εδόθη,  και  μετά  ̂  

ονάγρων  ή   κατοικία  αυτού,  και  χόρτον  ως  βούν   ε'ψώμιζον  αυτόν, 
και  άπο  τής  δρόσου  τού  ουρανού  το  σώμα  αυτού  εβάφη,  εως  ου  γνω 
οτι  κυριεύει  ό  θεος  ό  ύψιστος  τής  βασιΧείας  τών  άνθρώπων,  και 

22  ω  αν  δόζη  δώσει  αυτήν.  22 και  συ  ουν  6  υιός  αυτού  ΒαΧτασάρ 
ουκ  εταπείνωσας  τήν  καρδίαν  σου  κατενώπιον  τού  θεού·  ου  πάντα 

23  ταύτα  εγνως·  23 και  επ\  τον  κύριον  θεον  τού  ουρανού  ύψώθης,  και 
τά  σκεύη  τού  ο'ίκου  αυτού  ήνεγκας  ενώπιον  σου,  και  συ  και  οι 
μεγιστάνες  σου  και  αί  παΧΧακαί  σου  και  αί  παράκοιτοί  σου  οίνον 

επίνετε  εν  αύτοϊς·  και  τους  θεούς  τους  χρυσούς  και  άργυρούς  και 
χαλκούς  και  σιδηρούς  και  ξύλινους  και  Χιθίνους,  οι  ου  βλεπουσιν 
και  οι  ουκ  άκούουσιν  και  ου  γινώσκουσιν,  ηνεσας,  και  τον  θεον  ου 
ή  πνοή  σου  εν  χειρι  αυτού  και  πάσαι  αϊ  οδοί  σου,  αυτόν  ουκ  εδό- 

16  οτι]  +  συ  Α  |  οπι  κριματα  0*  (ηαΐ)  συγκριματα  (^κ))  |  σννκριναι  {σνγκρ.  Α<3 
(^ε))]  σύγκριναν  Α  |  εαν  δυνηθης]  ει  δυνασαι  0*  ει  δυνηθης  (^,η£  |  γραφην] 
4-  ταυτην  Α  |  γνωρισης]  γνωρισαι  Α  αναγγειλαι  <^  |  επι  τω  τραχηλω]  περι 
τον  τραχηλον  Α  επι  τον  τραχηλον  17  και  ειπεν]  τοτε  απεκριθη  Α(^)  | 
Αανιηλ]  +  και  ειπεν  |  σοι]  ρΓ  συν  Α  |  της  οικιαϊ]  του  οίκου  |  αναγνω- 
σομαι]  4-  τω  βασιλει  Α  19  μεγαλοσύνης  Β*  (-λωσ.  Β5δα11)  |  οπι  ης  Β* 
(«αρβΓδΟΓ  Β36)  |  ήβουλετο  φΐαίο*]  εβουλετο  Α^  (ίη  ηβ.  ι°  η  ηοη  ίπδΐ  ΒΒ)  | 
τυπτεν  ̂ *  (ετ.  (^*)  |  υψου  Βι>^  20  υπερηφανευεσθαι  Α  Ο  |  αττο  τοι> 
θρόνου  της  βασιλείας]  απο  της  β.  αυτού  και  απο  του  θρ.  αυτού  |  βασιλείας] 
+  αυτού  Α  21  εξεδιωχθη  απο  των  ανων  ̂   |  κατοικεια  Α  |  εγνω  Α  | 
οπι  ο  θεος  Α  \  αν]  εά\  Α  22  οπι  ουν  Α  \  κατενώπιον]  ενώπιον  Α 
23  ηνεγκας]  ηνεγκαν  Β?  (·γκας  Β*Γογ1Α)  |  αι  παρακοιτοι]  οιπ  α..  Α  |  υιπ  και 
οι  ουκ  ακουουσιν  Α  |  χειρι]  ρΓ  τη  Α 539 



ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

ούδβ  βνεσας  αντώ.  ζ6τοντο  το  σνγκριμα  της  γραφής  Ήρίθμηται  26 
ό  χρόνος  σον  της  βασιλείας,  απολήγει  η  βασιλεία  σον  27  σνντέ-  ιη 
τμηται  κα\  σνντετελεσται·  28  η  βασιλεία  σον  τοϊς  Μήδοις  και  τοις  28 
Πέρσαις  δίδοται.  29τότε  Βαλτασάρ  ό  βασιλείς  ένεδνσε  τον  Δανιήλ  29 
πορφύραν,  και  μανιάκην  χρνσονν  περιεθηκεν  αντω,  και  εδωκεν 

εξονσίαν  αντώ  τον  τρίτον  μέρονς  της  βασιλείας  αντον.  30 και  τό  3° 
σνγκριμα  επήλθε  Βαλτασάρ  τω  βασιλεϊ,  και  το  βασιλέων  εξήρται 

άπο  των  Χαλδαίων  και  εδόθη  τοις  Μήδοις  και  του  ΤΙέρσαις.  31  και  31 
Αρταξέρξης  ό  των  Μηδων  παρέλαβε  τήν  βασιλείαν. 

ΙΚαι  Ααρεϊος  πλήρης  των  ήμερων  και  ένδοξος  εν  γήρει·  και  κατε-  ι  VI 
στήσε  σατράπας  εκατόν  ε'ίκοσι  επτά.  επ\  πάσης  της  βασιλείας  αντον, 
2 και  επ'  αντών  άνδρας  τρεϊς  ήγονμενονς  αντών  και  Αανιήλ  εις  ην  ι 
των  τριών  ανδρών,  3νπερ  πάντας  εχων  έξονσίαν  εν  τη  βασιλεία.  3 
και  Αανιήλ  ην  ενδεδνμενος  πορφνραν  και  μέγας  και  ένδοξος  έναντι 
Ααρείον  τον  βασιλέως,  καθότι  ήν  ένδοξος  και  επιστήμων  και  σννετός, 
και  πνεύμα  άγιον  εν  αντω,  και  ενοδονμενος  εν  ταϊς  πραγματείαις  τον 
βασιλέως  αις  επρασσε.    τότε  ό  βασιλενς  εβονλενσατο  καταστήσαι 
τον  Αανιήλ  επ\  πάσης  της  βασιλείας  αντον  και  τονς  δνο  άνδρας,  ονς 

κατέστησε  μετ   αντον,  και  σατράπας  εκατόν  ε'ίκοσι  επτά.     Λοτε  δε  4 
εβονλενσατο  ό  βασιλεύς   καταστήσαι  τόν    Αανιήλ   επί    πάσης  της 
βασιλείας  αντον,  τότε  βονλήν  και  γνώμην  εβονλενσαντο  εν  εαντοϊς 
οι  δνο  νεανίσκοι  προς  άλλήλονς  λέγοντες,  επει  ονδεμίαν  άμαρτίαν  ονδέ 
άγνοιαν  ηνρισκον  κατά  τον  Αανιήλ  περ\  ης  κατηγορήσονσιν  αντον 

προς  τον  βασιλέα,  5  και  είπαν  Αεντε  στήσωμεν  όρισμόν  κα#'  έαντών,  5 
οτι  πάς  άνθρωπος  ονκ  αξιώσει  αξίωμα  και  ον  μή  εΰξηται  ενχήν  άπο 

παντός  θεον  εως  ήμερών  τριάκοντα,  αλλ'  ή  παρά  Ααρείον  τον  βα- 
σιλέως"  εϊ  δε  μή,  άποθανείται·  Ινα  ήττήσωσι  τον  Αανιήλ  εναντίον 

τον  βασιλέως,  και  ριφη  εις  τον  λάκκον  τών  λεόντων,    ηδεισαν  γάρ 
οτι  Αανιήλ  προσεύχεται  και  δεϊται  Κνρίον  τον  θεον  αντον  τρ\ς  της 

ήμέρας.    6τότε  π ροσήλθοσαν  οι  άνθρωποι  εκείνοι  και  είπαν  εναντίον  6 
τον  βασιλέως  7  Όρισμόν  και  στάσιν  εστήσαμεν,  οτι  πάς  άνθρωπος  η 
ος  αν  ενξηται  ενχήν   ή   άξιώστ)  άξίωμά  τι  παρά  παντός  θεον  εως 

26 — 28  η  βασίλεια  σον\  συντετμηται'  και\  σνντετελεσται"  η\  βασίλεια  σον 
δίο  οΐίδΐίηχ  87  29  ο  βασιλεύς]  σι  δαρ  γο.5  87 ?  30  και  το  σνγκριμα 
επήλθε  Β.  τω  βασιλει]  [θ']  εν  ταντη  τη  νυκτι  ανηρεθη  Β.  ο  βασιλενς  ο 
Χαλδαιος  δγΓιη&  31   ο  των  Μηδων]  ο  βασιλεύς   των  ΙΙερσων  $γιη-ζ 
VI  3  παντας]  τ  δηρ  ΙϊΙπγ  87?  |  βασιλέως  ι°]  ε  δΐιρ  Γ3.δ  8/α  |  -τ  και  ενο~ 
δονμενος  (δΐιρβΓδΟΓ  -ί- )  εν  ταυ  πραγματείας  -τ  του  βασιλέως  αις  επρασσε  8; 
(άεβδί  V)  και  ευοδ.  ην  (αϊ  νίά)  -τ  εν  τ.  πρ.  τ.  βασ.  αυ  επρ.  8}τ  4  οι·δέ 
μίαν  87 
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24  ξασας.     24  δια   τούτο    εκ    προσώπου    αυτού   απεστάλη    αστράγαλος  Β 
25  χειρός   και  την   γραφι,ν  ταύτην   ενεταξεν.    25 και  αϋτη  η  γραφή  η 
26  εντεταγμένη   Μανη,   θεκελ,   φάρες.     20  τούτο  το   σύγκριμα  τον  ρή- 

ματος· μανή,  εμετρησεν  6   θεός  την  βασιλείαν  σον  και  επληρωσεν 
^  αντην  27  ΘεκεΧ,  εστάθη  εν  ζνγω  και  ευρέθη  υστερούσα·  28  φάρες, 
29  διηρηται  ή  βασιλεία  σου  και  εδόθη  Μηδοις  και  Τίερσαις.    29 και  βι- 

πεν   Βαλτασάρ,  και  ενέδνσαν  τον  Αανιηλ   πορφνραν,  και  τον  μα- 
νιάκην  τον  χρυσούν  περιεθηκαν  περ\  τον  τράχηλον  αυτού,  και  εκη- 

3ο  ρυζεν  περι  αυτού  είναι  αυτόν  άρχοντα  τρίτον  εν  τη  βασιλεία.  30  εν 
3ΐ  αύτη   τη   νυκτϊ   άναιρεθη   Βαλτασάρ  ό  βασιλεύς  ό   Χαλδαιων,  3ϊκαί 

Ααρεϊος  ό  Μήδος  παρελαβεν  την  βασιλείαν,  ων  ετών  εξήκοντα  δύο. 

ι        'Και  ηρεσεν  ενώπιον  Ααρείου,  και  κατίστησεν  επ\  της  βασιλείας 
σατράπας  εκατόν  είκοσι  τού  είναι  αυτούς  εν  ολη  τη  βασιλεία  αυτού, 

2  2 και  επάνω  αυτών  τακτικούς  τρεις,  ος  ην  Αανιηλ  εις  εξ  αυτών,  τού 
άποδιδόναι  αίτοίς  τονς  σατράπας  λόγον,  οπως  ό  βασιλεύς  μη  ενο- 

3  χληται.  3  και  ην  Αανιηλ  ύπερ  αυτούς,  οτι  πνεύμα  περισσόν  εν 

αύτω,  και  δ  βασιλεύς  κατέστησεν  αυτόν  εφ*  ολης  της  βασιλείας  αύ- 
4  τού.  4 και  οί  τακτικοί  και  οί  σατράπαι  εζητουν  πρόφασιν  ενρείν 
κατά  Αανιηλ·  και  πάσαν  πρόφασιν  και  παράπτωμα  και  άμβλάκημα 

5  ονχ  εύρον  κατ  αυτού,  οτι  πιστός  ην.  5  και  είπον  οι  τακτικοί 
Ούχ  εύρησομεν  κατά  Αανιηλ  πρόφασιν  ει  μη  εν  νομίμοις  θεού  αύ- 

6  τού.    6τότε  οι  τακτικοί   και  οι   σατράπαι   παρέστησαν  τω  βασιλει 
7  και  είπαν  αύτω  Ααρεϊε  βασίλεύ,  εις  τον  αϊώνα  ζηθι.  7  σννεβου- 
λευσαντο  πάντες  οί  επί  της  βασιλείας  σον  στρατηγοί  και  σατρά- 

παι, ύπατοι  και  τοπάρχαι,  στησαι  στάσει  βασιλική  και  ενισχύσαι 

όρισμόν,  οπως  ος  αν  αίτηση  α'ίτημα  παρά  παντός  θεού  και  άνθρώ- 

26  του  ρημ  5ΐιρ  τα5  Β*  29  πρφυραν  Β*   (πορφ.   Β3ΐ))   |   είναι]  Α 
ρΓ  του  Α  |  βασίλεια]  +  αυτόν  Α  |  δΐιΗδΟΓ  ορασις  ζ~'  Α  30  5ΐφ6Γ50Γ 
υρασις  'ζ1  Α  |  ανερεθη  Β*  ανηρεθη  Βά1>Α  |  οηα  ο  βασιλεύς  ο  Χαλδαιων  Α  |  Χαλ- 
δαιο?  Βα1>  31  Ααοιος  Β*  (Ααρειο*  Β^>)  VI  1  Ααριου  Β*  (Ααρειου  Βα1>): 
ϊΐ€ΐη  28  |  ολη]  παση  Α  2  οί]  ων  Α  3  εν]  ην  επ  Α  4  αμ- 
πλακημα  Β:ύ'  5  ι/ομιμου]  νομοις  Α  6  Δαριβ  Β*  (Δαρβιε  Βα1>)  |  τον 
αιώνα)  τους  αιώνας  Βα1>Α  7  το7ταρχαι]  τοπαρχ  δΐιρ  γπ.5  Β3ΐ)  |  στησαι 
στασει  βασιλική]  του  στησαι  στασιν  βασιλεικη»  Α  |  αίτηση]  α^τησηται  Α  |  αν- 

έρωτοι;] ανων  Α 
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87  ήμερων  τριάκοντα  αλλ'  ή  πάρα.  Ααρε'ιου  τον  βασιλέως,  ριφήσεται  €ΐς 
τον  λάκκον  των  λεόντων.    9  και  ούτως  ό  βασιλεύς  Ααρεως  έστησε  και  9 

έκύρωσεν.     10έπιγνούς  δε   Αανιήλ  τον  όρισμον  ον  έστησε  κατ*  αν-  ίο 
τον,  θυρίδας  ή'νοιξεν  εν  τώ  ύπερώω  αυτού  κατέναντι  ̂ Ιερουσαλήμ, 
και  επιπτεν  επ\   πρόσωπον   αυτοί)  τρ\ς  της  ήμέρας,   καθώς  έποίει 

έμπροσθεν,  και  έδεϊτο.     11  και  αυτοί  έτήρησαν  τον  Αανιήλ,  και  κατε-  ιι 
λάβοσαν   αυτόν   εύχόμενον   τρις  της  ήμερας   καθ*   έκάστην  ήμέραν. 
τ2τότε  ούτοι  οι  άνθρωποι  ενέτυχον  τώ  βασιλεΐ  και  είπαν   Ααρεϊε  ιζ 
βασιλεύ,  ονχ  όρισμον  ωρίσω  Ίνα  πας  άνθρωπος  μή  εϋξηται  εύχήν 
μηδέ  αξίωση  αξίωμα  παρά  παντός  θεού  εως  ήμερων  τριάκοντα  αλλά 
παρά  σον,  βασιλεΰ·  εί  δε  μή,  ριφήσεται  εις  τον  λάκκον  των  λεόντων; 
αποκριθείς  δέ  ό  βασιλεύς  είπεν  αντοις  Ακριβής  ό  λόγος,  και  μένει 

ό  ορισμός.     Ι2Άκα\  είπον  αύτώ  Όρκίζομεν  σε  τοΊ,ς  Μήδων  και  ΙΙερσών  123. 
δόγμασιν,  Ινα  μή  αλλοίωσες  τό  πρόσταγμα  μηδέ  θανμάσης  πρόσωπον, 
και  Ινα  μή  ελάττωσης  τι  των  είρημένων,  και  κόλασης  τον  ανθρωπον 
ος  ούκ  ενέμεινε  τω  όρισμω  τούτω,     καϊ  είπεν  Ούτως  ποιήσω  καθώς 

λέγετε,   και  εστηκέ  μοι  τούτο.     13 και  είπον  Ιδού   εύρομεν   Αανιήλ  13 
τον  φιλον  σον  εύχόμενον  και  δεόμενον  τού  πρόσωπον  τον  θεού  αντον 

τρις  της  ήμέρας.     14 και  λνπονμενος  ό  βασιλεύς  είπεν  ριφήναι  τον  14 
Αανιήλ  εις  τον  λάκκον  των  λεόντων,  κατά  τον  όρισμον  6ν  έστησε 

κατ*  αύτού.    τότε  ό  βασιλεύς  σφόδρα  ελνπήθη  έπι  τώ  Αανιήλ,  και 
έβοήθει  τον  έξελέσθαι  αύτόν  εως  δνσμών  ήλιου  από  των  χειρών  τών 

σατραπών,  15 και  ούκ  ήδύνατο  έζελέσθαι  αύτόν  απ'  αύτών.     ι6άναβοή-  *| 
σας  δε  Ααρεϊος  ό  βασιλεύς  είπε  τω  Αανιήλ  Ό  θεός  σον,  ώ  συ  λα- 

τρεύεις ένδελεχώς  τρ\ς  της  ήμέρας,  αύτός  έζελείταί  σε  εκ  χειρός  τών 

λεόντων  εως  πρωί  θάρρει.     17 τότε  Αανιήλ  έρρίφη  εις  τον  λάκκον  τών  \η 
λεόντων,  και  ήνέχθη  λίθος  και  ετέθη  εις  τό  στόμα  τού  λάκκον,  και 
έσφραγίσατο  ό  βασιλεύς  εν  τώ  δακτυλίω  εαυτού  και  εν  τοις  δακτυλίου 
τών  μεγιστάνων  αύτού,  οπως  μή   απ    αύτών   άρθη   ό   Αανη)λ  ή  ό 

βασιλεύς  αύτόν  άνασπάση  έκ  τον  λάκκου.    ι8τότε  νπέστρεψεν  6  ιδ 
βασιλεύς  εις  τά  βασίλεια  αύτού  και  ηνλίσθη  νήστις,  και  ήν  λνπον- 

δγΓ  7  λεοντών]  +  και  ηξιωσαν  τον  βασιλέα  ινα  στηση  τον  όρισμον  και  μη 
αλλοίωση  αντον  διότι  ηδεισαν  οτι  Αανιήλ  προσεύχεται  και  δειται  τρι$  της 
ημέρας  ινα  ηττηθη  δια  τον  βασιλέως  και  ριφη  εις  τον  λακκον  των  λεοντών  8νΓ 
10  έμπροσθεν]  ρΓ  και  δγΓνίά  12  Ααρεΐ\\  87  ϊ  όρισμον]  ϊπΙογ  ο  εί  ρ  Γ85 
αΐίς  87?  |  ει  δε  μη  βΐδ  50Γ  87*  (ίπιρίΌΐ)  2°  87*)  12α  οιη  τι  8γΓ  [  και  4°] 
αλλα  (διιρβΓδΟΓ)  87 ?  |  λέγετε]  ε  3°  5υΡ  Γαδ  (^ΟΓί  Ρ™115  α0  $7?  14  έστη- 

σαν δγΓ  |  εβοηθει]  ει  δυρ  Γ&5  (ίοιΐ  ρπιΐδ  η)  87*  17  +  η  ο  βασιλεύς... 
λακκον  87  δ^Γ           18  και  ηνλισθη  νηστις]  [θ']  κ.  εκοιμηθη  αδειπνος  δγΓ"1^ 
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που   εως  ημερών   τριάκοντα  αλλ'  η  παρά  σού,  βασιΧεύ,  εμβΧηθη-  Ε 
8  σεται  εϊς  τον  Χάκκον  των  Χεόντων.  8  νυν  ούν,  βασιΧεύ,  στησον 
τον  όρισμον  και  εκθες  γραφήν,  οπως  μη  άΧΧοιωθη  το  δόγμα  ΤΙερ- 

9  σων  κα\  Μηδων.  9τότε  ό  βασιλεύς  Ααρεϊος  επέταξεν  γραφηναι  το 
ίο  δόγμα.     10  και  ΑανιηΧ,  ηνίκα  εγνω  οτι  ενετάγη  το  δόγμα,  είσηΧθεν 

εις  τον  οίκον  αυτόν"  και  αι  θυρίδα  άνεωγμεναι  αύτω  εν  τοΓις  ύπερ- 
ωοις  αυτού  κατεναντι  ΊερουσαΧήμ,  και  καιρούς  τρεις  της  ημέρας  ην 
κάμπτων  επ\  τα  γόνατα  αύτού,  και  προσευχόμενος  και  εξομοΧογού- 

ιι  μένος  εναντίον  του  θεού  αυτού,  καθώς  ην  ποιων  έμπροσθεν,  "τότε 
οι  Άνδρες  εκείνοι  παρετηρησαν,  και  ευρον  τον  ΑανιηΧ  άξιούντα  και 

ΐ2  δεόμενον  του  θεοί)  αυτού.  12  και  προσεΧθόντες  Χεγουσιν  τω  βασιΧεί 
ΒασιΧεΰ,  ούχ  όρισμον  εταξας  οπως  πάς  άνθρωπος  6ς  άν  αίτηση 
παρά  παντός  θεοϋ  και  άνθρωπου  αίτημα  εως  ημερών  τριάκοντα 

αλλ'  η  παρά  σου,  βασιΧεΰ,  εμβΧηθησεται  εις  τον  Χάκκον  τών 
Χεόντων ;   και  είπεν   ό  βασιλεύς  Αληθινός  ό  Χόγος,  και  το  δόγμα 

13  Μηδων  και  ΐίερσών  ου  παρεΧεΰσεται.  13τότε  άπεκρίθησαν  και  λί- 
γουσιν  ενώπιον  του  βασιΧεως  Αανη)Χ  από  τών  υιών  της  αίχμαΧω- 
σίας  της  Ιουδαίας  ούχ  ύπετάγη  τω  δόγματί  σου,  και  καιρούς  τρεις 

ΐ4  της  ημέρας  αιτεί  παρά  του  θεού  αυτού  τά  αιτήματα  αυτού.  1Ατότε 
ό  βασιΧεύς,  ως  το  ρημα  ήκουσεν,  ποΧύ  εΧνπηθη  ε'π'  αύτω,  και  περ\ 

15  του  ΑανιηΧ  ηγωνίσατο  του  εξελέσθαι  αύτόν.  ι5τότε  οι  άνδρες  εκεί- 
νοι Χεγουσιν  τω  βασϊΧεϊ  Υνώθι,  βασιΧεΰ,  οτι  το  δόγμα  Μηδοις  και 

ΐίερσαις,  του  πάν  όρισμον  και  στάσιν  ην  άν  6  βασιΧεύς  στηση,  ού 

ι6  δβί  παραΧΧάξαι.  ι6τότε  ό  βασιΧεύς  είπεν,  και  ηγαγον  τον  ΑανιηΧ 
και  ενεβαλον  εις  τον  Χάκκον  τών  Χεόντων  και  είπεν  ό  βασιΧεύς 
τω  ΑανιηΧ  Ό  θεός  σου,  ω  σύ  Χατρεύεις  ένδεΧεχώς,  αύτος  εζεΧεϊταί 

17  σε.  17 και  ηνεγκαν  Χίθον  και  επεθηκαν  επ\  το  στόμα  τού  Χάκκον, 
και  εσφραγίσατο  ό  βασιΧεύς  εν  τώ  δακτυΧίω  αύτού  και  εν  τω 
δακτυΧίω   τών  μεγιστάνων   αύτού,   οπως  μη   άΧΧοιωθη   πράγμα  εν 

ι8  τώ  ΑανιηΧ.     18  και  άπηΧθεν   6  βασιΧεύς  εϊς  τον  οίκον  αύτού  και 

8  τον  όρισμον]  οτη  τον  Α  \  εχθές  Β*  Α  (εκθες  Β*>)  |  Μηδων  και  Τίερσων  Α  Α 
9  Ααριος  Β*  (Ααρειος  ΒΕΐ3)  Α:  ίΙοίη  25       10  αυτού  ι°]εαυτου  Α  \  ηνεωγμεναι  Α 
12  ουχ]  ουχι  Α  \  αίτηση]  αιτησηται  Α  13  απο]  ρν  ο  Α  \  σον]  +  ττερι 
του  ορισμού  ου  εταξας  Α  |  αιτεί]  αιτείτε  Α  14  αυτόν]  +  και  εως  εσπέρας 
ην  αγωνιζόμενος  του  (οιη  Α)  εξελεσθαι  αντον  Β·"1^  "β  'ηΓ  Α  15  οπι  αν  Α  \ 
στήσει  Α  16  ενεβαλον]  +  αυτόν  Β35  Α  |  οηι  συ  Α  17  ηνεγκεν 
Α  |  εττεθηκεν  Α  \  οχα  ο  βασιλεύς  Α 
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μένος  περΧ  του  Αανιηλ.    τότε  ό  θεος  τον  Αανιηλ  πρόνοιαν  ποιού- 
μενος αυτοΐι  απέκλεισε  τά  στόματα  των  λεόντων,  κα\  ού  παρηνώ- 

χλησαν  τω  Αανιηλ.     19  και  ό  βασιλεύς  Ααρειος  ωρθρισε   πρωί  κα\  ίο 
παρέλαβε  μεθ*  εαυτοί)  τους  σατράπας,  και  πορευθείς  εστη  έπ\  τον 
στόματος  τον  λάκκον  των  λεόντων.    20  τότε  ό  βασιλεύς  έκάλεσε  τον  2ο 
Αανιηλ  φωνή  μεγάλη  μετά  κλαυθμού  λέγων  Ώ  Αανιηλ,  εΐ  αρα  ζης,  και 
ό  θεός  σον,  ω  λατρεύεις  ένδελεχώς,  σεσωκε  σε  άπο  των  λεόντων,  και 

ούκ  ηχρείωκάν  σε;  21  τότε  Αανιηλ  επηκονσε  φωνη  μεγάλη  και  ειπεν  2ΐ 
22Βασιλεύ,  ετι  ειμ\   ζών,  και  σεσωκε  με  ό  θεος  άπο  των  λεόντων,  ιι 
καθότι  δικαιοσύνη  εν  εμόι  ευρέθη  εναντίον  αύτού·  και  εναντίον  δε  σον, 
βασιλεύ,  ούτε  Άγνοια  οϋτε  αμαρτία  ενρεθη  εν  εμοί'  σύ  δε  ήκονσας  αν- 

θρώπων πλανώντων  βασιλείς  και  ερριψάς  με  εις  τον  λάκκον  των 

λεόντων  εις  άπώλειαν.     23τότε  συνηχθησαν  πάσαι  αί  δυνάμεις  και  23 
είδον  τον  Αανιηλ,  ως  ου  παρηνώχλησαν  αντώ  οι  λέοντες.    2*τότε  οι  24 
δύο  άνθρωποι  εκείνοι  οι  καταμαρτνρησαντες  τον  Αανιηλ,  αντοϊ  κα\  αι 
γννάΐκες  αυτών  και  τά  τέκνα  αυτών,  ερρίφησαν  τοϊς  λεονσι,  και  οί 
λέοντες  άπέκτειναν  αυτούς  και  εθλασαν  τά  οστά  αντών.  25Τότε  25 
Ααρεϊος  έγραψε  πάσι  τοϊς  εθνεσι  και  γλώσσαις   και  χώραις  τοϊς 

υίκούσιν  εν  πάση  τη  γη  αύτοΰ  λέγων  26Τ1άντες  οι  άνθρωποι  οι  οντες  26 
εν  τη  βασιλεία  μον  εστωσαν  προσκυνούντες  και  λατρενοντες  τω  θεώ 
τον  Αανιηλ'  αυτός  γάρ  εστί  θεος  μένων  και  ζών  εις  γενεάς  γενεών 
εως  του  αιώνος.     27 εγώ  Ααρεΐος  εσομαι  αντώ  προσκυνών  και  δου-  2- 
λεύων  πάσας  τάς  ημέρας  μον    τά  γάρ  είδωλα  τά  χειροποίητα  ον 

δύνανται  σώσαι,  ώς  έλυτρώσατο  ό  θεος  τον  Αανιηλ  τον  Αανιηλ.    28 και  28 
ό  βασιλεύς   Ααρεϊος   προσετέθη   προς  το  γένος  αντον,  και  Αανιηλ 
κατεστάθη  ε  πι  της  βασιλείας  Ααρείον  και  Κύρος  ό  ΤΙέρσης  παρέλαβε 
την  βασιλείαν  αντον. 

Χ'Έτονς    πρώτου    βασιλεύοντος    Βαλτασάρ    χώρας    Βαβυλωνίας  ι  V 
Αανιηλ  όραμα  είδε    παρά    κεφαλήν   έπ\   της    κοίτης    αυτού.  τότε 

Αανιηλ  το  όραμα,  6  είδεν,  εγραψεν  εϊς  κεφάλαια  λόγων.         2'Ε7τί  της  2 
κοίτης  μον  εθεώρουν  καθ*  ύπνους  νυκτός,  και  Ιδού  τέσσαρες  άνεμοι 

20  απο\πο  87  22  οπί  και  3°  5>τ  24  ΓαΙ  Τα  οστα  8 7 
25  χωραις  κ.  γλωσσαιν  3γΓ  26  ΊΓροσκννΰν\τες  87εά  28  προς  το  γένος] 
αοίηοΐ  (ιαΐ  νκΐ)  προς  τους  πατέρας  δχΓ1"^  |  -τ  και  Αανιηλ  ( -ΐ-  87). .  Λαρειου  87  8}Τ 
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εκοιμήθη  αδειπνος,  και  εδέσματα  ουκ  είσήνεγκαν  αύτω,  και  ό  ύπνος  Β 

άπεστη  α7τ'  αυτόν.    κα\  εκλεισεν  6  θεός  τα  στόματα  των  λεόντων, 
19  και  ου  παρηνώχλησαν  τω  Αανιήλ.  Ι9τότε  ό  βασιλεύς  ανέστη  τό 

πρωι  εν  τω  φωτ'ι,  και  εν  σπονδτ/  ήλθεν  επί  τον  λάκκον  των  λεόν- 
2οτων.  20 και  εν  τω  εγγίζειν  αυτόν  τω  λάκκω  εβόησεν  φωνή  ισχυρά 

ΑανιήΧ  ό  δούλος  τον  θεοί)  τον  ζώντος,  ό  θεός  σον,  ω  σι)  λατρενείς 
ενδελεχώς,    εΐ   ήδννήθη   έξελεσθαι    σε    εκ    στόματος   των  Χεόντων ; 

22  21  και  ειπεν  ΑανιήΧ  τω  βασιλει  Βασιλεν,  είς  τονς  αιώνας  ζήθι.  22  ό 
θεός  μον  άπεστειλεν  τον  αγγελον  αντον  και  ενεφραξεν  τά  στόματα 
των  Χεόντων,  και  ονκ  ελνμήναντό  με,  οτι  κατεναντι  αντον  εύθύτης 

ηνρεθη  μοί'  και  ενώπιον  δε  σον,  βασϊΧεν,  παράπτωμα  ουκ  εποίησα. 

23  23τότε  ό  βασιλεύς  πολύ  ήγαθννθη  ε'π'  αντω,  και  τον  ΑανιήΧ  ειπεν 
άνενεγκαι  εκ  τον  Χάκκον.  και  άνηνεχθη  ΑανιήΧ  εκ  τον  Χάκκον, 
και  πάσα  διαφθορά  ονχ  ενρεθη  εν  αντω,  οτι  επίστενσεν  εν  τω  θεω 

24  αντον.  24και  ειπεν  ό  βασιλεύς,  και  ήγάγοσαν  τονς  άνδρας  τονς  δια- 
βαΧόντας  τον  ΑανιήΧ,  και  €ΐ?  τον  Χάκκον  των  Χεόντων  ενεβλήθη- 
σαν,  αύτοι  και  οι  νΐοϊ  αυτών  και  αι  -γυναίκες  αντών  και  ονκ  έφθασαν 
εις  τό  έδαφος  τον  Χάκκον  εως  ου  εκνρίευσαν  αυτών  οι  λέοντες,  και 

25  πάντα  τά  οστά  αυτών  ελεπτυναν.  25Ύότε  Ααρεϊος  ό  βασιΧεύς 
εγραψεν  πάσι  τοις  Χαοϊς  φυΧαϊς  γλώσσαις  τοΙς  οίκουσιν  εν  πάση 

26  τή  γτ)  Ειρήνη  νμίν  πΧηθννθε'ιη.  26εκ  πρόσωπον  μον  ετέθη  δόγμα 
τοντο,  εν  πάση  αρχή  της  βασιΧε'ιας  μον  είναι  τρέμοντας  και  φοβον- 
μενονς  από  πρόσωπον  τον  θεοί)  ΑανιήΧ,  οτι  αυτός  εστίν  θεός  ζών 
και  μένων  εις  τονς  αιώνας,  και  ή  βασιΧεία  αντον  ον  διαφθαρησεται, 

27  και  ή  κνρία  αντον  εως  τελονς·  27 αντιλαμβάνεται  και  ρΰεται,  και 
ποιεί  σημεία  και  τέρατα  εν  ουρανώ  και  επ\  της  γης,  όστις  εξείλατο 

28  τον  ΑανιήΧ  εκ  χειρός  τών  Χεόντων.  2δκαι  ΑανιήΧ  κατενθννεν  εν  τή 
βασιλεία  Ααρείον  και  εν  τή  βασιλεία  Κυρον  του  Τίερσον. 

I   ι        §ΙΈι/  ετει  τρίτω  Βαλτασάρ  βασιλέως  Χαλδαίων  Αανιήλ  ενύπνιον  §  Γ 
ϊδεν,  και  αι  οράσεις  της  κεφαλής  αυτόν  επ\  της  κοίτης  αντον,  και 

2  τό  ενύπνιον  αντον  εγραψεν.  2>Εγώ  Αανιήλ  εθεώρονν,  και  ιδού  οι 
18  εισηνεγκαν]  εισηνεχθη  Α    |  ο  νπνο$]  +  αντον  Α  |  αττεστη]  εγενετο  Α  Α  Γ 

20  λακκω]  +  τω  Αανιήλ  Α  |  ισχυρά]  μεγάλη  Α  |  οπι  συ  Α  |  ηδννηθη]  εδννασθη 
Α  22  κατεναντι]  κατεναντιον  Α  |  -ηνρεθη  μοι]  ενρεθη  εν  εμοι  Α  23  οηΐ 
εν  2°  Α  24  η~/αγο\  Α  \  ενεβληθησαν]  εβλήθησαν  Α  \  αντων  Ι°]  ων  δυρ  Γ&δ 
Β3Ϊ)  25  Ααριος  Β*Α  |  ο  βασιλενς  Ααριος  Α  |  πασιν  Α  26  τοντο]  τον  Α  | 
οπι  εστίν  Α  |  κυρεια  Βα  κνριεια  Α  28  κατηνθννεν  Α  |  Ααριον  ΒΑ  |  δΐΐϋ^ΟΓ 
ορασυ  £'Α  VII  1  δηρβΓδΟΓ  ορασυ  η'  Α  δυρβΓδΟΓ  ορασις  .  .  ̂   Γ  |  τριτω] 
πρωτω  Βη1,Α(2  |  ειδεν  Βλ1)  ειδε[ν?]  Γ  \  ορασις  Α  |  οιη  αντον  3°  ΑΓ  2  Αανιήλ] 
+  εν  ορα[ματι]  της  νν[κτο$]  Γνί(1  |  εθεώρονν]  +εν  οραματι  της  ννκτος  Α  ιδον  Γ 
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τον  ουρανοί)  €»4π4σον  εις  την  θάλασσαν  την  μεγάλην.    3  και  τέσσαρα  3 
θηρία  άνέβαινον  εκ  τής  θαλάσσης,  διαφέροντα  εν  παρά  το  εν.     4τό  \ 
πρώτον  ώσει  Χέαινα  έχουσα  πτερά  ώσει  άετού'   εθεώρονν  εως  οτον 

ετιΧη  τα  πτερά  αυτής,  κα\  ή'ρθη  από  της  γης,  κα\  εττί  ποδών  ανθρω- 
πίνων εστάθη  κα\  ανθρωπινή  καρδία  εδόθη  αυτή.     5  και  ιδού  μετ  αΰ-  5 

την  αλλο  θηρίον  όμοίωσιν  εχον  αρκον,  και  έπ\  του  ενός  πΧενρού 
εστάθη,  και  τρία  πΧενρά  ην  εν  τω  στόματι  αυτής  εν  μέσω  οδόντων 
αυτής,   και  ούτως  είπεν  Ανάστα,   κατάφαγε  σάρκας   ποΧΧάς.    6  και  6 
μετά  ταΰτα  εθεώρονν  θηρίον  αλλο  ώσε\  πάρδαΧιν  και  πτερά  τέσσαρα 
έπέτεινον  επάνω  αυτόν,  και  τέσσαρες  κεφαλαΐ  τω  θηρίω.    7 μετά  δέ  η 
ταΰτα  έθεώρουν  εν  όράματι  τής  ννκτός  θηρίον  τέταρτον  φοβερόν,  και 
ό  φόβος  αύτοΰ  νπερφέρων  ίσχύι,  εχον  οδόντας  σίδηρους  μεγάλονς, 
εσθίον  και  κοπανίζον,  κύκΧω  τοις  ποσ\  καταπατούν,  διαφόρως  χρώ- 
μενον  παρά  πάντα  τα  προ  αυτού  θηρία'  είχε  δέ  κέρατα  δέκα,  8 και  8 
βουΧα\   π ολλαι  εν  τοΊς   κέρασιν   αυτόν,     και    ιδού    αλλο    εν  κέρας 
ανεφύη  ανά  μέσον  αυτών  μικρόν  εν  τοις  κέρασιν  αυτόν,  και  τρία  τών 

κεράτων   τών   πρώτων   έξηράνθησαν   δι    αυτού·    και  ιδού  οφθαλμοί 
ώσπερ  οφθαλμοί  ανθρώπινοι  εν  τώ  κέρατι  τούτω  και  στόμα  ΧαΧούν 
μεγάλα,   και  έποίει  πόΧεμον  προς  τους  άγιους.    9 εθεώρονν  εως  οτε  9 
θρόνοι  ετέθησαν,  και  παλαιός  ημερών  έκάθητο  εχων  περιβοΧήν  ώσε\ 
χιόνα,  και  το  τρίχωμα  τής  κεφαλής  αντού  ώσεϊ  εριον  Χενκον  καθαρόν 

6  θρόνος  ώσε\  φλόξ  πυρός,  τροχοί  αντού  πύρ  καιόμενον.  10 ποταμός  ίο 
πνρός    εΧκων,   και    έξεπορεύετο    κατά    πρόσωπον    αντού  ποταμός 
πνρός·  χίλιαι  χιΧιάδες  έθεράπενον  αντον  και  μύριαι  μνριάδες  παρ- 
ειστήκεισαν   αντω·   και   κριτήριον   έκάθισε  και  βίβΧοι  ήνεωχθησαν. 
11  εθεώρονν  τότε  την  φωνήν  τών  λόγων  τών  μεγάλων  ων  το  κέρας  ιι 
ελάλει·   θεωρών  ήμην,  και  άπετνμπανίσθη  το  θηρίον,  και  άπώΧετο 

Γ  4  αάηοί  η  βασίλεια  των  Βαβυλωνίων  87ιη8ίηΓ  5  αάηοί  Τίερσαι  και  Μηδοι 
87™£  |  εχων  87  \ εν  μεσω  οδόντων  αυτής  87  εν  μ.  οδ.  αντης  δ)Τ  6  αάηοΐ 
οι  απ  ο  Αλέξανδροι;  κρατησαντες  Έλληνες  87ηι&  |  ταύτα]  τα,δ  3.1ϊς  δΐιρ  ταυ  87 ? 
(ΓογΙ  ρπιΐδ  τ'  αιτα)  |  τω  θηριω  (ίη  ω  1)15  Γ3.5  αΐίη  873)]  +  και  γλωσσά  εδόθη 
αντω  8γΓ  7  αάηοΐ  οι  νυν  κρατούντες  Ρω,ααιοι  87"1§:  |  κοπανιζων  87* 
(-ζον  871)  |  κέρατα  δεκα]  αάηοΐ  αι  ι'  βασιλειαι  87ηι&  8  ΚΛΙ  ΒογλΛί 
5γΓΗΐ£  |  7τολλαι]  μεγαλαι  §γΐ  |  και  ιδον]  αάηοί  τελευταιον  τον  αντίχριστου 

|  τρια  των  κέρατων]  αάηοί  σημαίνει  οτι  τρεις  βασιλείς  αινιττονται  Αιγύπ- 
του Αιβυων  Αιθιόπων  87™&  |  εξηρανθησαν  δι  αντον  (λΐ  Λγτογ  δ)^·111^)]  εξερριζωθη 

απο  πρόσωπον  αντον  δ^Γ^  |  -τ  και  εποιει  πολεμον  προς  τονς  (-τ  87)  α·γίοΐ'? 
87  δχΓ  9  χιων  87*  {χιόνα  871)  9 — 10  Φ  τροχοί  αντον  πυρ 
καιόμενον  (■*·  87)·· -ελκών  87  (άβεδί       δ^Γ  9  τροχοί]  αρμα  ̂ ,γι^^ 
10  κρίΤΗρίΟΝ  δχΓ11^  11  *  θεωρών -ημην  $γχ 
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τέσσαρες  άνεμοι  τον   ουρανού  π ροσέβαλλον  εϊς  την  θάλασσαν  την  Β 
3  μεγάλην.    3  και  τέσσερα  θηρία  μεγάΧα  άνέβαινεν  εκ.  της  θαλάσσης, 
4  διαφέροντα  αλλήλων.  4το  πρώτον  ώσε\  λέαινα,  και  πτερά  αντί} 
ώσει  άετον·  έθεώρουν  εως  ου  εξετίλη  τα.  πτερά  αύτής,  κα\  εζήρθη  από 
της  γης   και   επ\   ποδών   ανθρώπου  εστάθη,  κα\  καρδία  ανθρώπου 

5  εδόθη  αύτη.  5 και  Ιδού  θηρ'ιον  δεύτερον  ομοιον  αρκώ,  και  ει$·  μέρος 
εν  εστάθη,  και  τρεις  πλενραϊ  εν  τώ  στόματι  αύτής  ανά  μέσον  τών 

οδόντων  αύτής·  και  όντως  ελεγον  αυτί}  Ανάστηθι,  φάγε  σάρκας  πολ- 
6  λάς.  6 οπίσω  τούτου  έθεώρουν,  και  ιδού  έτερον  θηρίον  ώσει  πάρ- 
δαλις·  και  αντί]  πτερά  τέσσερα  πετεινού  ύπεράνω   αύτής,  και  τεσ- 

7  σαρες  κεφαλαι  τω  θηρίω,  και  εξουσία  εδόθη  αύτη.  7 οπίσω  τούτον 
εθεώρονν,  και  ιδού  θηρίον  τέταρτον  φοβερόν  και  εκθαμβον  και  Ισχυ- 
ρον  περισσώς,  και  οι  οδόντες  αύτού  σίδηροι,  έσθίον  και  λεπτννον, 
και  τα  επίλοιπα  τοϊς  ποσιν  αντού  σννεπάτει,  και  αύτό  διάφορον 
περισσώς  παρά  πάντα  τά  θηρία  τά  έμπροσθεν  αύτού·   και  κέρατα 

8  δέκα  αύτω.  8 προσενόονν  τοις  κέρασιν  αύτού,  και  ιδού  κέρας  έτερον 
μικρόν  άνέβη  εν  μέσω  αυτών,  και  τρία  κέρατα  τών  έμπροσθεν  αύ- 

τού έξεριζώθη  άπο  προσώπον  αύτού·  και  ιδού  οφθαλμοί  ώσε\  οφθαλ- 
μοί   άνθρώπον    εν    τω    κέρατι   τούτω    και    στόμα   λαλούν  μεγάλα. 

9  9έθεώρονν  εως  ότου  θρόνοι  ετέθησαν,  και  παλαιός  ημερών  έκάθητο, 
και  το  ένδυμα  αύτού  ώσει  χιών  λενκόν,  5  και   ή  θρ\ξ   της    κεφαλής  §  <3 
αύτού  ώσει  εριον   καθαρόν   6   θρόνος  αύτού  φλόξ  πνρός,  οι  τροχοί 

ίο  αύτού  πύρ  φλέγον.  10 ποταμός  πνρός  εΐλκεν  έμπροσθεν  αύτού·  χί- 
λιαι  χιλιάδες  έλειτονργονν  αύτω,  και  μνριαι  μνριάδες  παριστήκεισαν 

ιι  αύτω·  κριτηριον  έκάθισεν,  και  βίβλοι  ήνεώχθησαν.  11  εθεώρονν  τότε 
από  φωνής  τών  λόγων  τών  μεγάλων  ών  τό  κέρας  εκείνο  έλάλει, 
εως  άνηρέθη  τό  θηρίον  και  άπώλετο,  και  τό  σώμα  αύτού  εδόθη  εις 

3  τέσσαρα  Β5:  ίίεηι  6,  17  |  ανεβαινον  ΑΓ  4  λέαινα]  +  έχουσα  πτερά  Αζ>Γ 
Β3ΐ,Α  |  αυτη]  αυτής  Α  |  ωσει  2°]  ω$  Α  |  εζηρθη]  εξηγερθη  Α  5  τρεις 
πλευραι]  τρια  πλευρά  Α  6  θηριον  έτερον  Α  |  οιτι  και  2°  ~Β])ΧΪά  |  αυτη  2°] αυτω  Α  7  περισσως  ι°]  +  παρα  πάντα  τα  θηρία  τα  έμπροσθεν  αυτού  και 
κέρατα  δεκα  αυτω  (και  κέρατα  δπρ  γπ.5  Α3*)  Α  |  οπι  και  4°  Α  |  σίδηροι]  +  μεγά- 

λοι ΑΓ  |  κέρατα  δεκα]  δεκα  κέρατα  Α  8  κέρατα]  ρτ  των  Β*  (ηοη  ίηδΐ 
ΒΗ)  |  εξερριζωθη  Β3**  10  πυρός]  +  εκπορευομενος  Α  |  ειλκει/]  +  εκπο- 
ρευομενος  Γ  |  ελιτονρ  ($ίθ)  Β*  (ελειτουργουν  Β3^)  ελειτουρ  [ύο)  ̂ *  (+γουν 

\  παρειστηκεισαν  Β^Ο*  \  αυτω  2°]  [εμπρο]σθε[ν  αυ]του  Γ  11  των 
μεγάλων]  ων  ελαλει  Α  |  ανηρεθη  το  θηριον]  το  θηριό\  εκείνο  ανηρ.  Α 
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το  σώμα  αύτού  και  εδόθη  εϊς  καύσιν  πυρός.     Ι2και  τούς  κύκλω  αυτού  ΐ2 
άπεστησε  της  εξουσίας  αυτών,  και  χρόνος  ζωης  εδόθη  αύτοϊς  εως 

χρόνου  κα\  καιρού,     Ι3εθεώρουν  εν  όράματι  της  νυκτός,  και  ιδού  επί  13 
των  νεφελών  του  ουρανού  ώς  υιός  ανθρώπου  ήρχετο,  κα\  ώς  παλαιός 

ημερών   παρην  καϊ  οι   παρεστηκότες   παρησαν   αύτω.     14  και  εδόθη  14 
αύτω  εξουσία  και  τιμή  βασιλική,  και  πάντα  τα.  εθνη  της  γης  κατά 
γένη  κα\  πάσα  δόξα  αύτω  λατρευουσα·   κα\  η  εξουσία  αύτού  εξου- 

σία αιώνιος  ήτις  ού  μη  άρθη,  κα\  η  βασιλεία  αύτού,  ήτις  ού  μη 

φθαρτ).  Ι5Και  άκηδιάσας  εγώ  Αανιηλ  εν  τούτοις  εν  τω  όράματι  15 
της  νυκτός,  ετάρασσόν  με  οι  διαλογισμοί  μου.    ι6προσηλθον  προς  ιό 
ενα  τών  εστώτων  καϊ  την  άκρίβειαν  εζητουν  παρ*  αύτού  ύπερ  πάντων 
τούτων,     αποκριθείς  δε  λέγει  μοι  κα\  την  κρίσιν  τών  λόγων  εδη- 
λωσε  μοι  1?Ύαύτα  τά  θηρία  τά  μεγάλα  είσ\  τέσσαρες  βασιλειαι,  αϊ  τη 
άπολούνται  από  της  γης·   18  κα\  παραληψονται  την  βασιλείαν  άγιοι  ι8 
Ύψιστου,  κα\  καθεξουσι  την  βασιλείαν  εως  τού  αιώνος  τών  αιώνων. 

19  τότε  ήθελον   εξακριβάσασθαι  περϊ  τού   θηρίου  τού  τετάρτου  τού  19 
διαφθείροντος    πάντα   και    ύπερφόβου'   καϊ    ιδού    οί   οδόντες  αύτού 
σιδηροϊ  και  οί  όνυχες  αύτού  χαλκοί,  κατεσθίοντες  πάντας  κυκλόθεν 

και  περιπατούντες  τοις  ποσί'   20 και  περ\  τών   δεκα  κεράτων  αύτού  2ο 
τών  επ\  της  κεφαλής,  και  τού  ενός  τού  άλλου  τού  προσφνεντος,  και 
εξέπεσαν  δι   αύτού  τρία,  και  το  κέρας  εκείνο  είχεν  οφθαλμούς  και 
στόμα  λαλούν  μεγάλα,  και  η  πρόσοψις  αύτού  ύπερεφερε  τά  «λλα. 
21  και  κατενόουν  το  κέρας  εκείνο  πόλεμον  συνιστάμενον  προς  τούς  2ΐ 
άγιους  και  τροπούμενον  αύτούς,  22εως  τού  ελθειν  τον  παλαιόν  ημε-  22 
ρών,  και  την  κρίσιν  έδωκε  τοΐς  άγίοις  τού  υψίστου,  και  ό  καιρός 

εδόθη  και  το  βασιλέων  κατεσχον  οί  άγιοι.     23και  ερρέθη  μοι  περι  23 
τού  θηρίου  τού  τετάρτου,  οτι  βασιλεία  τετάρτη  εσται  επ\  της  γης, 
ήτις  διοίσει  παρά  πάσαν  την  γην,  και  καταφάγεται  πάσαν  την  γήν 
καϊ  αναστατώσει  αύτην  και  καταλεανεΐ  αύτην. 

13  παρησαν  V  (βίο  υί  νίά)  87  ηγγιζον  δγΓ™*™*1  14  και  (*  8;)  τιμη 
βασιλική  87  3γΓ  |  λατρευουσα]  +  ην  8γΓ  15  ακιδιασας  87  |  ετα*  ρασσον 
με  οι  διαλογισμοί  μου  87  (άεεδί  V)  *  εταρασσον  με  8>τ  |  οιη  οι  διαλ.  μου 
δγΓ  16  λβ7βι]  ειπε  δγΓ  18  βω$  του  αιώνος]  +  και  εω$  του  αιώνος  3γτ 
19  κυκλωθεν  87*  (κυκλοθεν  87 *)  20  του  ενος]  ρν  περι  5νΐ"  23  7ταρα 
πασαν  την  γην]  παρα  πάσας  τας  βασιλείας  δ}τηι£  |  και  καταφάγεται  πασαν 
την  γην  87  δ^Γ  |   ΚΑΙ  ΛΝΛΟΤΛΤωΟβΙ  δ^Γ^  |  ΚΛΤ<λλε<λΝ£Ι  δ^Γ^ 
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ΐ2  κανσιν   πυρός.     12  και  τών  λοιπών   θηρίων  ή  αρχή  μετεστάθη,  και  Β 
13  μακρότης  ζωής  εδόθη  αντοίς  εως  καιρού  και  καιρόν.  13εθεώρουν  Ιν 

όράματι  τής  νυκτός,  και  ιδού  μετά  τών  νεφελών  του  ουρανού  ως 
υίός  άνθρωπου  ερχόμενος,  και  εως  τού  παλαιού  τών  ήμερών  εφθα- 

ΐ4  <τεν  και  προσήχθη  αύτω.  Ι4και  αύτω  εδόθη  ή  αρχή  και  ή  τιμή 
και  ή  βασιλεία,  και  πάντες  οι  λαοί,  φυλαί,  και  γλώσσαι  δουλβυ- 
ουσιν   αύτώ'   ή   εξουσία  αυτού   εξουσία  αιώνιος  ήτις    ου  παρελεύ- 

ΐ5  σεται,  και  ή  βασιλεία  αυτού  ου  διαφθαρήσεται.  15'  Έφριξεν  το 
πνεύμα  μου  εν  τή  εζει  μου,  εγώ  Αανιηλ,  και  αί  οράσεις  τής  κεφαλής 

ι6  μου  ετάρασσόν  με.  16 και  προσήλθον  εν\  τών  εστηκότων,  και  την 
άκρίβειαν  εζήτουν  παρ*  αυτού  περι  πάντων  τούτων  και  είπεν  μοι  τήν 

ΐ7  άκρίβειαν,  και  τήν  σΰνκρισιν  τών  λόγων  εγνώρισεν  μοι  17 Ταύτα 
τα  θηρία  τά  τέσσερα,  τέσσαρες  βασιλεϊαι  άναστήσονται  επι  τής  γής, 

ι8  αι  άρθήσονταΐ'  ι8και  παραλή μψονται  τήν  βασιλείαν  άγιοι  Ύψιστου 
19  και  καθεξουσιν  αυτήν  εως  αιώνος  τών  αιώνων.  19  και  εζήτουν  άκρι- 

βώς  περί  τού  θηρίου  τού  τετάρτου,  οτι  ην  διαφερον  παρά  πάν  θη- 
ρίον,  φοβερόν  περισσώς,  οι  οδόντες  αυτού  σίδηροι  και  οι  όνυχες 
αυτού  χαλκοΊ,  εσθίον   και  λεπτύνον,  και  τά  επίλοιπα  τοΊς  ποσϊν 

2ο  αυτού  συνεπάτει·  20καΊ  περ\  τών  κεράτων  αυτού  τών  δίκα  τών  εν 
τή  κεφαλή  αυτού,  και  τού  έτερου  τού  άναβάντος  και  εκτινάζαντος 
τών  πρώτων,  ώ  οι  οφθαλμοί  και  στόμα  λαλούν  μεγάλα,  και  η  δρασις 

2ΐ  αυτού  μείζων  τών  λοιπών.     21  εθεώρουν,  και  το  κέρας  εκείνο  εποίει 
22  πόλεμον  μετά  τών  άγιων,  και  'ίσχυσεν  προς  αυτούς,  22εως  ου  ήλθεν 

ό  παλαιός  ήμερών  και  το  κρίμα  εδωκεν  άγίοις  Ύψιστου,  και  ό  και- 
23  ρος  εφθασεν  και  τήν  βασιλείαν  κατεσχον  οι  άγιοι.  23  και  είπεν  Τό 

θηρίον  το  τέταρτον  βασιλεία  τετάρτη  εσται  εν  τη  γή,  ήτις  ύπερεξει 
πάσας  τάς  βασιλείας,  και  καταφάγεται  πάσαν  τήν  γήν,  και  συνπα- 

24  τησει  αύτην  και  κατακάψει.     24 και  τά  δεκα  κέρατα  αυτού,  δεκα  βα- 

12  καιρόν  ι°]  χρόνου  ()  13  μετα]  επι       |  ερχόμενος]  +  ην  Α  |  και  Α  ζ)  Γ 
προσηχθη  αυτω]  ενώπιον  αυτού  προσηγαγον  αυτόν  Α  και  προσηνεχθη  αυτω 
[ε]νωπιον  αυτο[υ  προση]χθη  Γνκ1  14  οη  και  5°  Α(^Γ  |  δουΧευουσιν  αυτω] 
αυτω  δουΧευουσιν  Α  δουΧευσουσιν  (-Χευουσ.  (,)3)  αυτω  ̂   αιτ.  δουλευσονσιν 
και  [υπ]ακουσοντ[αι]  Γ  15  [ε]\γω  Αα[νιηΧ  εν  τη]\  εξει  μου  Γ  |  εταρασσον] 
σ[υ)νεταρασσον  Γ  16  ακριβιαν  Β*Α  (-βειαν  "Β^ΟΓ)  0Ϊ5  |  οπι  παρ  αυτού 
Γ  |  αυτού]  +  μαθειν  ΒαΗΑ  [  συγκρισιν  Βα5ζ)Γ  |  εγνωρισε  Γ  17  θηρια]  + 
τα  μεγαΧα  ΑΓ  |  τεσσερες  Γ  |  ϊπιρΓΟΟ  νιο!  αι  (^)?  18  παραΧηψονται  Β^ί^Γ  | 
κατε[ξουσι]ν  Γ  |  εως]  +  αιώνος  και  εως  19  διαφορον  Α  \    θηριον]+  και 

|  χαλκοί]  +  οι  Β  20  κεφαλήν  Α*  (-λη  Α3?)  |  πρώτων]  προτέρων  Α(^Γνί<1 
+  τρια*  κέρας  εκείνο  ΑΓΓθΓΐ  +  τρια  |  ω]  ου  ̂   |  στόμα]  ρι-  το  <3  |  μειζω  Α(^) 
21  ισχυεν  Α        22  οπι  ου  Α  |  ήμερων]  ρΓ  των  Α(^Γ        23  συμπατησει  Β'3(^Γ 
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87  της  βασιλείας  δεκα  βασιλείς  στησονται·  κα\  ό  αλλοί  βασιλεύς  μετά 
τοντονς  στήσεται,  και  αύτός  διοίσει  κακοίς  ύπερ  τους  πρώτους  και 

τρεις  βασιλείς  ταπεινώσει,  25  και  ρήματα  είς  τον  ύψιστον  λαλήσει  25 
και  τους  άγιους  του  υψίστου  κατατρίψει,  και  προσδένεται  άλλοιώσαι 
καιρούς  και  νόμον,  και  παραδοθήσεται  πάντα  εϊς  τάς  χείρας  αυτού 

εως   καιρού   και   καιρών   και  εως  ημίσους   καιροί).     26  και  ή   κρίσις  26 
καθίσεται,   και    την   έξουσίαν   άπολουσι,   και    βουλευσονται  μιάναι 

και  άπολεσαι  εως  τέλους.     27  και  την  βασιλείαν  και  την  εξουσίαν  και  27 
την  μεγαλειότητα  αυτών  και  την  αρχήν  πασών  τών  ύπ6  τον  ούρανόν 
βασιλειών  έδωκε  λαώ  άγίω  ύψίστω  βασιλευσαι  βασιλείαν  αίώνιον, 
και  πάσαι  έξουσίαι  αυτω  ΰποταγήσονται  και  πειθαρχήσουσιν  αύτώ 

εως  καταστροφής  του  λόγου.    28 εγώ  Αανιήλ  σφόδρα  εκστάσει  περιει-  ζ8 
χόμην,   και  ή  εξις  μου  διήνεγκεν  εμοί,  και  το  ρήμα  εν  καρδία  μον 
ε  στήριξα. 

*"Έτους  τρίτου   βασιλεύοντος    Βαλτασάρ    ορασις   ήν    είδον    εγώ  ι  VIII 
Αανιήλ  μετά  το  ϊδεϊν  με  τήν  πρώτην.    2 και  είδον  εν  τώ  όράματι  του  ι 
ενυπνίου  μου,  εμού  οντος  εν  Σουσοις  τΐ\  πόλει,  ήτις  εστ\ν  εν  Έλυ- 
μαίδι  χώρα,  και  είδον  εν  όράματι  ετι  οντος  μου  προς  τή  πύλη  Αίλάμ' 
3άναβλεψας  είδον  κριόν  ενα  μεγαν  εστώτα  απέναντι  της  πύλης,  και  3 
είχε  κέρατα,  και  τά  κέρατα  υψηλά·  και  τό  εν  ύψηλότερον  του  έτερου, 
και   το    ύψηλότερον    ανέβαινε.    4 μετά  δε    ταύτα   ειδον    τον   κριόν  4 
κερατίζοντα  προς  ανατολάς  και  προς  βορράν  και  προς  δυσμάς  και 
μεσημβρίαν  και  πάντα  τά  θηρία  ούκ  έστησαν  οπίσω  αύτού,  και  ούκ 
ην  ό  ρυόμενος  εκ  τών  χειρών  αύτού,  και  εποίει  ως  ήθελε  και  ύψώθη. 
5 και  εγώ  διενοούμην,  και  ιδού  τράγος  αιγών  ήρχετο  από  δυσμών  επ\  5 
προσώπου  τής  γής,  και  ήν  τού  τράγου  κέρας  εν  θεωρητόν  ανά  μέσον 

τών  οφθαλμών  αύτού.    6 και  ήλθεν   επ\  τον  κριόν  τον   τά  κέρατα  6 
έχοντα,  ον  είδον  εστώτα  προς  ττ)  πύλη,  και  εδραμε  προς  αύτόν  εν 

24  της  βασιλείας]  ρϊ  εκ  5γΓ  |  διοισει]  σ  δΐιρ  Γ3.5  87Ε  26  η  κρισις 
(η  ΚρίΟΙΟ  δνΓ11^)]  τ°  κρίτηριον  δγΓ11^  27  βασιλιαν  8  7  I  τον  οννον  ί>7 
{των  ουνών  87 ?)  |  υψίστου  3γΓ  |  εως  καταστροφής  του  λογού]  εως  ωδε  το 
πέρας  του  λογού  87^  δγΐ""^  28  και  η  εξις  (εΐΐο  8)-^)  μοι>]  και  η  μορφή 
μου  δγΓ11^  VIII  2  Έλυμαιδι]  Αλαμαιδι  873νίά  |  Φ  και  ειδον  εν  οραματι 
87  δγΓ  |  Αιλαμ]  Ουλαμ  δγΓ  3  Φ  και  τα  κέρατα  (  *-  8·})  υψηλά  87 
(άεοδί  V)  δγΓ  |  ε\ετερου  87  4  ανατολάς]  α^α|λα5  87  |  και  30]  και\και  87  | 
ουκ  έστησαν  οπίσω  αυτού]  ου  στησονται  (? στησεται)  ενώπιον  αυτού  δνιηι> 
5  γης]  +  και  ουχ  ηπτετο  της  γης  δγΓ  |  *'  θεωρητον  87  δ}ΤΓ  θεωρΗΤΟΝ 
δγΓ1"5  |  αυτού]  αυτών  (δεη  ·*)  87 
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σιλβίί  άναστήσονται·   και  οπίσω   αυτών   άναστήσεται   6ς  νπεροίσει  Β 
25  κακοϊς  πάντας  τούς  έμπροσθεν,  και  τρεΊς  βασιλείς  ταπεινώσει,  23καΊ 

λόγονς  προς  τον  νψιστον  λαλήσει,  και  τους  άγιους  Ύψιστου  πα- 
λαιώσει, και  υπονοήσει  του  άλλοιώσαι  καιρούς  και  νόμον,  και  δοθή- 

σεται  εν  χειρΧ  αύτοΰ  εως  καιρού  και  καιρών  και  γε  ήμισυ  καιρόν. 

26  26  και  το   κριτηριον   εκάθισεν,    και   την   αρχήν   μεταστήσουσιν  του 
27  άψανίσαι  και  τον  άποΧέσαι  εως  τέλους,  27  και  η  βασιλεία  και  ή 

εξουσία  και  ή  μεγαλωσύνη  τών  βασιλέων  τών  ΰποκάτω  παντός  του 
ουρανού  εδόθη  άγίοις  Ύψιστου·  και  ή  βασιλεία  αύτοΰ  βασιλεία  αι- 

ώνιος,  και    πάσαι  αι   άρχαϊ   αύτω  δουλεύσουσιν  και  υπακούσονται· 
28  εως  ώδε  το  πέρας  του  λόγον.  28  εγώ  Αανιήλ,  οι  διαλογισμοί  μον 

έπ\  πολύ  συνετάρασσόν  με,  και  ή  μορφή  μου  ηλλοιώθη,  και  το 
ρήμα  εν  τη  καρδία  μου  διετήρησα. 

VIII   ι        Ι'Εν  ετει  τρίτω  της  βασιλείας   Βαλτασάρ  του  βασιλέως  ορασις 
ώφθη   προς   μέ,   εγώ   Αανιήλ,  μετά  τήν   όφθεϊσάν   μοι  την  αρχήν. 

2  2  και  ή'μην  εν  Σουσοις  τη  βάρει  η  εστίν  εν  χώρα  Αϊλάμ,   και  ημην 
3  επ\  του  Ούβάλ.  3  και  ήρα  τους  οφθαλμούς  μου  και  'ίδον,  και  ιδού 
κριός  εις  έστηκώς  προ  του  Ούβάλ,  και  αύτω  κέρατα  υψηλά-  και  το 

εν  ύψηλότερον  του  ετέρου,  και  το  υψηλόν  άνέβαινεν  έπ'  έσχάτω. 
4  Λΐδον  τον  κριον  κερατίζοντα  κατά  θάλασσαν  και  βορρά  και  νότον 
και  πάντα  τά  θηρία  ού  στήσονται  ενώπιον  αύτοΰ,  και  ονκ  ήν  6  εξ- 

αιρούμενος εκ  χειρός  αύτού,  και  έποίησεν  κατά  το  θέλημα  αύτοΰ  και 
5  έμεγαλύνθη.  5  και  εγώ  ή  μην  σννίων,  και  ιδού  τράγος  αιγών  ηρχετο 
άπο  λιβός  έπ\   πρόσωπον   πάσης  της  γης,   κ  αϊ   ούκ    ήν  άπτόμενος 

6  της  γης,  και  τω  τράγω  κέρας  μέσον  τών  οφθαλμών  αύτοΰ.  6  και 
ηλθεν  εως  τοΰ  κριοΰ  τοΰ  τά  κέρατα  έχοντος,  ού  ϊδον  εστώς  ενώπιον 
του   Ούβάλ,   και  εδραμεν   προς  αύτον   εν   άρμη   της   ισχύος  αύτοΰ. 

24  αντων]  αυτού  Α  [  αναστησεται]  +  έτερος  Βα1)Α(^Γ  25  εν  χεφι  ΑΓ)Γ 
αυτόν]  αντω  Γνκ1  |  καιρόν  ι°]  +  και  καιρόν  Α  |  οιτι  γε  Αζ)  26  εκαθισεν] 
καθειση  Ανιά  \  τον  απολεσαι]  οτη  τον  (,)*  (δαρβΓδΟΓ  ζ)α)  27  εδόθη]  ρν  και  Α  | 
αρχαι]  +  και  αι  εξονσιαι  <^)*  (ροδίεα  ϊηιρΓοΙ))  ο'  εξονσιαι  Ο111^  |  δονλενσονσι  (}Ά 
28  εττι  ττολν  οι  διαλογισμοί  μου  ΑΓ  |  ηλλοιωόη]  +  επ  εμοι  Α  +  εν  ε\μ[οι]  Γ  \ 
διετήρησα]  σννετημησα  Α  ετηρησα  |  δηβδΟΓ  ορασις  η  Α  VIII  1  δΐιρεΓδΟΓ 
ορασις  θ'  Α()  (ραεηε  εναηαϊΐ  δΐιρεΓδεπρΙϊο  ίη  Γ)  |  Βαρτασαρ  Α  |  προς  με] μοι  φ  |  εγω  Αανιήλ  \>ϊ&  δΟΓ  Α  2  τη  βαρεί]  της\  βαρε[ως\  Γ  \  λι\αμ]  +  και 
ιδον  εν  οραματι  ΑΓ  3  ειδον  Β3?1):  ϊίειη  4  |  οτη  ει$  (.,)*  (δυρείδοι-  Γ)ί1)  |  προ] 
€7τι  Γ)  |  κέρατα]  +  και  τα  κέρατα  ΑΓ  |  νψηλον]  νψηλοτερον  ΑΓ  |  ανσβαινε]  (δίε) 
Α  |  έσχατων  Α  4  ιδον]  ρΓ  και  ΑΓ  |  βορραν  Α(Λ>Γν'£ΐ  |  νοτον]  +  και  λιβα 
ΑΤν,ά  |  στήσονται]  στ\η]σε[ται]  Γ  5  τράγος]  τραχος  Α  \  απτομενος]  ρι- 
ο  Α  |  κέρας]  +  θεωρητον  ΑΓ  |  μέσον]  ρΓ  ανα  Α(^)Γ  6  ειδον  1}ίΛ)  Γ  |  εστως 
ενώπιον]  εστωτος  ανα  μέσον  Α  εστωτος  ενώπιον  (,)  |  εδραμε  Γ 
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87  θυμώ  οργής.    7  και  εΐδον   αυτόν   προσάγοντα   προς  τον   κριόν,  και  γ 
έθυμώθη  έπ    αυτόν  και  έπάταξε  τον  κρών   και   σΰνέτριψε  τα  δύο 
κέρατα  αυτόν,  και  ούκέτι  ην  Ισχύς  εν  τω  κριώ  στήναι  κατέναντι  του 

τράγου·    και  έσπάραξεν  αυτόν  επι  την  γήν  καϊ  συνέτριψεν  αυτόν, 
καϊ  ουκ  ην  ό  ρυόμενος  τον  κρών  άπό  του  τράγου.     8  και  ό  τράγος  8 
των  αϊγών  κατίσχυσα  σφόδρα·  και  οτβ  κατίσχυσα  συνετρίβη  αυτού 
τό  κέρας  το  μέγα,  καϊ  άνέβη  έτερα  τέσσαρα  κέρατα  κατόπισθεν  αυτού 
εις  τους  τέσσαρας  ανέμους  τού  ουρανού.     9 και  έζ  ενός  αυτών  ανεφύη  9 
κέρας  ισχυρόν   εν,   και   κατίσχυσε   και    έπάταζεν   έπϊ  μεσημβρίαν 

καϊ  έπ'  ανατολάς  και  έπ\  βορράν   10 και  ύψώθη  εως  τών  αστέρων  ίο 
τού  ουρανού"    και  ερράχθη  έπϊ  την  γήν  από  τών  αστέρων  και  από 
αυτών  κατεπατήθη,  11  εως  ό  αρχιστράτηγος  ρύσεται  την  αίχμαλωσίαν  ιι 
και  δι'  αυτόν  τα  ορη  τα  α7τ'  αιώνος  ερράχθη,  και  εξήρθη  ό  τόπος  αυτών 
και  θυσία,  και  εθηκεν  αυτήν  εως  χαμαι  έπι  την  γήν,  και  εύωδώθησαν 

καϊ  έγενήθη·   και  τό  άγιον  έρημωθήσεται.     12 και  έγενήθησαν  έπι  τή  ΐ2 
θυσία  αϊ  άμαρτίαι,  και  έρρίφη  χαμαι  ή  δικαιοσύνη·  και  έποίησε  και 
εύωδώθη.     13  και  ήκουον  ετέρου  άγιου  ΧαΧούντος·  και  είπεν  ό  έτερος  13 
άγιος  τω   φελμουνϊ  τω  Χαλούντι  "Έως   τίνος    τό    όραμα  στήσεται 
και  η   θυσία  ή   άρθείσα  και  ή  αμαρτία  ερημώσεως  ή  δοθείσα,  και 

τα    άγια    έρημωθήσεται    εϊς    καταπάτημα;    14  και    είπεν   αύτω  "Έως  14 
εσπέρας  και  πρωί·  ήμέραι  δισχιλιαι  τριακόσιοι·  και  καθαρισθήσεται 
τό  άγιον.  15  Και  έγένετο  εν  τω  θεωρείν  με,  εγώ  ΑανιήΧ  τό  ιϊ 
όραμα  έζήτουν  διανοηθήναι·   και  ιδού  εστη  κατεναντίον  μου  ως  ορα- 
σις  άνθρωπου.      16  και   ήκουσα  φωνήν   άνθρωπου    ανά    μέσον    τού  ι6 
ΟύΧαί,    καϊ  έκάΧεσε    και    είπεν    ΤαβριήΧ,    συνέτισον    εκείνον  την 
ορασιν.     και    άναβοήσας    είπεν    ό    άνθρωπος    Έττι   τό  πρόσταγμα 

εκείνο  ή  ορασις.     17  και  ήΧθε  και  εστη  έχόμενός  μου  τής  στάσεως·  17 
και  έν  τω  ερχεσθαι  αυτόν   έθορυβήθην   και   έπεσα  έπ\  πρόσωπον 

μου·    και  είπέν  μοι  Αιανοήθητι,  υίέ   άνθρωπου·   ετι  γαρ   εις  ώραν 
καιρού  τούτο  τό  όραμα.     18 και  ΧαΧούντος  αυτού  μετ   εμού  έκοιμήθην  ι3 
έπ\  πρόσωπον  χαμαι,  και  άψάμενός  μου  ήγειρέ  με  έπι  τού  τόπον, 

5γΓ       7  προΟΛΓΟΝΤΛ  δγι·"1^  |  *·  τον  κριον  (2°)  87  (άεβδί:  V)  δγΓ       8  κάτισχνε 
ι°  δγΓ  |  τεσσασα  (δίο)  87  9  αάηοΐ  λντιοχος  ο  επιφανής  κατα  γένος 
προσήκων  τω  Αλεξανδρω  ος  την  Ιερουσαλήμ  κράτησαν  ηχρειωσε  τον  ναον  και 
τα  αγια  87ηι&5υρ  |  επ  ανατολάς]  δΐιρεΓδΟΓ  επι  νοτον  871  10  ΚΑΙ  ερρΛχθΗ 
δγι·111^  11  αιχμαλωσιαν]  μα  ϊοτί  δΐιρ  Γ3.δ  87 *  |  ευωδωθη  δγ<·  13  ηκουσα 
8γτ  |  *·  άγιος  87  (άεεδί  ·*·)  δγΓ  |  φελΜογΝί  δγι:"1^  |  ερΗΜωοεωο  δγι·"^ 
14  τριακοσιαι]  ρΓ  και  δγΓ  16  Ουλαι]  δΐιρετδΟΓ  Ωλαι  87*  |  -τ  και  αναβοησας 
ειπεν  ο  άνθρωπος  (  -τ  87). .-V  ορασις  87  δγΐ"  18  ταδ  αΐΐς  αηίε  αυτού  87* 
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7  7  και  ΐδοι>   αυτόν    φθάνοντα  εως   τού    κριού,    και  έξηγριάνθη   προς  Β 
αυτόν  και  επαισεν  τον  κριον  και  συνέτριψεν  αμφότερα  τα.  κέρατα 

αυτού,  και  ουκ  ην  ισχύς  τω  κριω  του  στήναι  ενώπιον  αύτοϋ'  καΐ 
εριψεν   αυτόν  έπϊ  την  γήν  και  συνεπάτησεν  αυτόν,  και  ουκ   ην  ό 

8  εξαιρούμενος  τον  κριον  εκ  χειρός  αυτού.  8  και  ό  τράγος  τών  αιγών 
έμεγαΧύνθη  έως  σφόδρα·  και  εν  τω  ίσχύσαι  αυτόν  συνετρίβη  τό 
κέρας  αυτού  τό  μέγα,  και  άνέβη  κέρατα  τέσσερα  ύποκάτω  αυτού  εϊς 

9  τους  τέσσαρες  ανέμους  τού  ουρανού.  9 και  εκ  τού  ενός  αυτών  έξ- 
ήΧθεν  κέρας  εν  ίσχυρόν,  και  έμεγαΧύνθη  περισσώς  προς  τον  νότον 

ίο  και  προς  την  δύναμιν  10 έμεγαΧύνθη  εοις  της  δυνάμεως  τού  ουρανού" 
και  επεσεν  έπι  την  γήν  από  της  δυνάμεως  τού  ουρανού  και  από 

ιι  τών   άστρων,  και   συνεπάτησαν   αυτά,    11  και  εως  ό  αρχιστράτηγος 
ρύσηται  την  αίχμαΧωσίαν,  και  δι'  αυτόν  θυσία  έράχθη,  και  κατενο- 

ΐ2  δώθη  αύτω·  και  τό  άγιον  έρημωθησεται.     12 και  εδόθη  έπϊ  την  θυσίαν 
αμαρτία,  και  ερίφη  χαμαΧ  η  δικαιοσύνη·  και  έποίησεν  και  εύοδώθη. 

ΐ3  13  και  ήκουσα  ενός  άγιου  ΧαΧούντος·  και  είπεν  εις  άγιος  τω  φεΧμουνει 
τω  ΧαΧούντι  "Έως  πότε  η  ορασις  στησεται,  η  θυσία  η  άρθεισα  και 
η  αμαρτία  ερημώσεως  η  δοθείσα,  και  τό  άγιον  και  η  δύναμις  συν- 

ΐ4  πατηθησεται;  14 και  είπεν  αύτω  "Έως  εσπέρας  και  πρωί,  ήμέραι  δισχί- 
15  λιαι  και   τριακόσιαι,   και   καθαρισθησεται   τό   άγιον.  15 Και 

έγένετο  εν  τώ  ίδείν  με,  εγώ  ΑανιηΧ,  την  ορασιν,  και  έζητουν  σύν- 
ι6  εσιν   και  Ιδού  εστη  ενώπιον  εμού  ως  ορασις  ανδρός.     10  και  ηκονσα 

φωνην  ανδρός  ανά.  μέσον  τού  ΟύβάΧ,  και  έκάΧεσεν  και  είπεν  Γα- 
17  βριηΧ,  συνέτισαν  εκείνον  την  ορασιν.     17  και  ηΧθεν  και  εστη  *χό- 

μενος  της  στάσεώς  μου·  και  εν  τω   έΧθείν   αυτόν   εθαμβηθην,  και 
πίπτω  έπϊ  πρόσωπον  μου·  και  είπεν  προς  μέ  Υιέ  ανθρώπου,  ετι 

ι8  γαρ  εις  καιρού  πέρας  η  ορασις.     18  και  εν  τώ  ΧαΧείν  αυτόν  μετ  εμού 
πίπτω  έπι  πρόσωπον  μου  έπ\  την  γήν,  και  ηψατό  μου  και  εστη- 

7  ειδον  Β»  (2*  |  οπι  αυτόν  ι°  Α  |  φθαννοντα  ΒΑ  ΜαΙ  Γ  |  εξηγριωθη  Α^  |  Αζ)Γ 
ερριψεν  Β*76       8  αιγών]  ετων  Β*νίε1  (αιγ.  Β35)  |  ανεβη]  +  έτερα  Α  ζ)  |  τέσσερα] 
τέσσαρα  ~&> :  ίΐεπι  ιι  \  τεσσαρε$]  τεσσάρας  Β^'^'Αί^Γ  9  εμεγαλννθη] 
ηοη  ΐηδΐ  λ  Β^νκ1  |  τον  νοτον  5υρ  γ&5  Ααϊ  οπι  τον  Γνί<1  +  και  προ%  ανατολην 
ΑΟΤ  |  δυναμιν]  δνσιν  10  εμεγαλννθη]  ρΓ  και       |  οπι  τον  ουρανού 
(2°)  0*  (Ιιη.1)  (,)"1^)  |  οπι  απο  ι°  Α  |  συνεπάτησαν  αυτα]  συνεπατηθη  Α 
συνεπάτησεν   αυτα  11  βωϊ]  +  ου  Α(^)Γ  [  εραχθη]  εταραχΟη  {ήρθη 
ς>,ηε)   και  εγενηθη  Αί^Γ  |  κατευωδωθη  ΒΆί>  12  ερριφη  Β*  |  ευοδωθη 
(ενωδ.  Β35)]  κατευοδωθη  Α  13  οιώ  άγιοι;  Α  |  φελμωνι  Α  φερμουνι  0* 
φελμουνι  Ο·1  \  συμπατηθησεται  Β1^*"1  15  εμου]  μου  (^)  17  εχρμενος] 
ανα  μεσο\  Α  |   υιε  άνθρωπου]  ρν  συνες  Βαΐ3ΠΐεΑ(^  13  πίπτω]  ρΓ 
εθαμβηθην  και  Α  |  οπι  μου  2°  0*  (Ηα1;>  ζ)"^) 
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19καί  είπέ  μοι   Ιδού  εγώ  απαγγέλλω  σοι  α  εσται  £π'  εσχάτου  της  19 
οργής  τοις  υιοις  του  λαού  σου'   ετι  γάρ  εις  ώρας  καιρού  συντέλειας 
μενεϊ.    20τον  κριον  6ν  είδες  τον  έχοντα  τα.  κέρατα,  βασιλεύς  Μήδων  ίο 
και  Ώερσών  εστι.     21  και  6  τράγος  των  αίγων  βασιλεύς  των  'Έλληνων  2ΐ 
εστί·   κα\  το   κέρας  το  μέγα  το  ανά.  μέσον  των  οφθαλμών  αύτού, 
αυτός  6  βασιλεύς  ό   πρώτος.     22 και  τα  συντριβέντα  και  άναβάντα  22 
οπίσω  αυτού  τέσσαρα  κέρατα,  τέσσαρες  βασιλείς  τού  έθνους  αυτού 

άναστησονται,  ου   κατά  την   Ισχύν   αυτών.    23 και  επ'  εσχάτου  της  23 
βασιλείας  αυτών,  πληρουμένων  τών  αμαρτιών   αυτών,  άναστησεται 

βασιλεύς  αναιδής  προσώπω,  διανοούμενος  αινίγματα.    24  και  στερεωθη-  24 
σεται  η  Ισχύς  αυτού,  και  ουκ   εν  τη  Ισχύι  αυτού,  και  θαυμαστώς 
φθερεΐ,   και  εΰοδωθησεται    και    ποιήσει,    και   φθερεΐ   δυνάστας  και 

δήμον  αγίων.    25 και  έπ\  τούς  αγίους  το  διανόημα  αυτού,  και  εύοδωθη-  25 
σεται  το  ψεύδος  εν  ταις  χερσιν  αυτού,  και  η  καρδία  αυτού  ύψωθη- 
σεται,  και  δόλω  άφανιεϊ  πολλούς,  και  επί  απώλειας  ανδρών  στησεται 

και   ποιήσει   συναγωγήν   χειρός   καϊ    άποδώσεται.     ^το    όραμα   το  26 
εσπέρας  και  πρωί  ηύρέθη  επ'   άληθείας'    και  νύν  πεφραγμένον  το 
υραμα,  ετι  γαρ  εις  ημέρας  πολλάς.    27  εγώ  Αανιήλ  άσθενησας  ημέρας  ι- 
πολλάς'  και  άναστάς  έπραγματευόμην  πάλιν  βασιλικά,  και  έξελυόμην 
επ\  τώ  όράματι,  και  ούδβΐί  ην  ό  διανοούμενος. 

ινΈτους  πρώτου  επϊ  Ααρείου  τού   Ξέρξου  από  της  γενεάς  της  ι  IX 
Μηδικής,   οι  εβασίλευσαν    επ\  την  βασΐλείαν   τών   Χαλδαι'ωι/·   2τώ  ι 
πρώτω  ετει  της  βασιλείας  αυτού  εγώ    Αανιήλ    διενοηθην    εν  ταίς 
βίβλοις  τον  αριθμόν  τών  ετών,  οτε  εγένετο  πρόσταγμα  τη  γη  επ\ 

Ίερεμίαν  τον   προφητην   εγείραι  εϊς  άναπληρωσιν    όνειδισμού  ̂ Ιε- 
ρουσαλήμ,   έβδομηκοντα   ετη.     3  και   έδωκα  το    πρόσωπον  μου    επ\  3 
Κυριον  τον  θεόν  εύρείν  προσευχην  και  έλεος  εν  νηστείαις  και  σάκκω 
και  σποδώ.    4  και  προσηυξάμην  προς  Κύριον  τον  θεόν  έξωμολογη-  4 
σάμην  και  είπα  Ιδού,  κύριε,  σύ  εί  6  θεός  6  μέγας  και  ό  ισχυρός 
και  ό  φοβερός,  τηρών  την  διαθηκην  και  τό  «λβοί  τοις  άγαπώσί  σε 

22  και  τα  συντριβέντα... οπίσω  αυτόν]  και  οτι  σννετριβη  και  εστη  οπ.  αιτ. 
|  τέσσαρες]  ρε$  δΐιρ  ταδ  87?        23  αάηοΐ  αντίχριστος  §η™ζ{ηί        26  ρι 

και  8γτ  |  -  το  όραμα  87  (^6651  V)  27  α\αναστα$  87  |  πάλιν  πάλιν  87* 
(ίιηρΓοΙ)  2°  873)  |  το  οραματι  87  IX  1  του  α·]  νιου  α·  δ)·.ηιε:  2  των 
αριθμών  87  |  τον\  τον  προφ.  87  |  εγερθηναι  $γγν[ά  4  προσηνξαμην]  τα$ 
αΐίς  δαρ  ο  €ί  ν  87*  |  εξωμολογησαμην]  ρ  γ  και  δ)'Γ 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) 

ΐ9  σέν  με  έπϊ  πόδας,  19 και  είπεν  Ιδού  εγώ  γνωρίζω*  σοι  τα  έσόμενα  Β  II 
2ο  €7Γ    εσχατω  τ^ί    οργής·    ετι  γαρ   εις  καιρού   πέρας  η   ορασις.  ο 

κριό?  δι/  είδε$·,  ό  εχων  τα  κέρατα,  βασιλεύς  Τίερσών  και  Μηδων. 

2ΐ  21  και  ό  τράγος  των  αιγών  βασιλεύς  'Έλληνων  και  το  κέρας  το  μέγα 
ο  ην   ανά  μέσον  τών  οφθαλμών  αυτού,  αυτός  εστίν  6  βασιλεύς  ό 

22  πρώτος.  22  και  τον  συντριβέντος  ου  έστησαν  τέσσερα  νποκάτω  κέ- 
ρατα,  τέσσαρες  βασιλείς  εκ   τον   εθνονς  αύτον   άναστησονται,  και 

23  ουκ  εν  τη  ίσχνι  αυτών.  23  καϊ  έπ'  εσχάτων  της  βασιλείας  αυτών, 
πληρονμένων   τών  αμαρτιών  αυτών,  αναστησεται  βασιλεύς  αναιδής 

24  προσώπω  και  συν'ιων  προβλήματα.  24καί  κραταιά  η  ισχύς  αύτον, 
και  θανμαστά  διαφθερεΐ,  και  κατενθννεϊ  και  ποιήσει,  και  διαφθερεΐ 

25  Ισχνρούς  καϊ  λαόν  άγιον.  2,καί  ό  ζνγος  τον  κλοιοί)  αντον  κατεν- 
θννεϊ· δόλος  εν  τη  χειρι  αύτον,  και  εν  καρδία  αυτού  μεγαλννθη- 

σεται,  και  δόλω  διαφθερεΐ  πολλούς,  και  έπ\  απώλειας  πολλών  στη- 

26  σεται,  και  ως  ώά  χειρ\  συντρίψει.  26 καϊ  η  ορασις  της  εσπέρας  και 
της  πρωίας  της  ρηθείσης  άλη3ώς  εστίν  και  σύ  σφράγισαν  την  ορασιν, 

27  οτι  εις  ημέρας  πολλάς.  27 και  εγώ  Αανιηλ  εκοιμηθην  και  εμαλακίσθην 
και  άνεστην  και  εποίονν  τά  εργα  του  βασιλέως,  και  εθανμαζον  την 
ορασιν,  και  ούκ  ην  ό  συνίων. 

ι        χ>Εν  τώ  πρώτω  ετει  Ααρείον  του  υιού  Άσονήρον,  από  τον  σπερ- 
2  ματος  τών  Μ,ηδων,  ος  εβασίλενσεν  βττί  βασιλείαν  Χαλδαίων  2  εγώ 
Αανιηλ  σννηκα  εν  ταΊς  βνβλοις  τον  αριθμόν  τών  ετών,  ος  έγενηθη 
λόγος  Κνρίον   προς  Ίερεμίαν   τον  προφητην  εις  σννπληρωσιν  έρη- 

3  μώσεως  Ίερονσαλημ,  έβδομηκοντα  ετη.  3 και  έδωκα  το  πρόσωπον 
μου  προς  Κνριον  τον  θεον  τον  έκζητησαι  προσενχην  και  δεήσεις  εν 

4  νηστείαις  και  σάκκω.  4  και  προσηνξάμην  προς  Κνριον  τον  θεόν 
μον,  και  έξωμολογησάμην  και  είπα  Κύριε  ό  θεός  ό  μέγας  και  θαυ- 

μαστός, ό  φυλάσσων  την  διαθηκην  σου  και  τό  έλεος  τοϊς  άγαπώσίν 

18  πόδας]  +  μον  ΑΟ™ε  19  ειπεν]  +  μοι  Α  |  γνωριω  Α*  (ξ  δΐιροΓδΟΓ  Αα?)  | 
έσχατου  Α  |  οργής]  εορτής  Α*νίά  (οργ.  Α&)  |  οιτι  η  ορασις  ̂   20  ιδες  Α  |  Μηδω\ 
και  Περσών  22  έστησα  Α  |  τέσσερα  υποκατω  κέρατα]  νττοκατω  τεσσ.  κερ. 
Α  τεσσ.  κερ.  νττοκατω  |  τέσσαρες]  τέσσερα  Β*  (τέσσαρες  Β;ι^)  |  αυτωΐ']  αυτού 
Αί^1  23  εσχατω  Α(,)  24  αυτού] +  και  ουκ  ει>  τη  ισχνι  αντον  Α(^  25  ττ; 
χειρι]  οπι  ττ;      |  απώλειας]  απώλεια  Α(^*  (-λια  (^*)  26  πρωιαχ]  πρωινής 
Α  |  αλη^ωϊ]  αληθής  ΑΟ,)  27  εααλακισ^ηΐ']  +  ημέρας  Α  |  δίΛδΟΓ  ορασις  θ'  Α 
IX  1  δαρβΓδΟΓ  ορασις  ι  Α(^  |  Δαρείου]  οιή  Β*  (Ιιαΐ)  Β^ίοπ)  (-ριου  ΒΆί^*)  -ρειου 
Β^1)  ρΓετει  (βίε)  Α  |  Ασσου^ρου  Α*  53,1  |  των  Μηδων]  οηα  των  Α(^)  |  βασί- 

λευσε^ (^*  (δαρεΓδΟΓ  ε  Ο·1)  |  βασιλείαν]  ρΓ  ττ/ν  0ν)  2  ε7ω]  ρΓ  εν  ετει  ενι  της  βασι- 
λείας αντον  Α<3  |  βνβλοις]  βιβλοις  Α(^  |  ετών]  ήμερων  Α  |  σνμπληρωσιν  Β1^ 

3  ̂ εον]  +του  ουνοΰ  Α  |  δεησιν  Α  Γ)  |  νηστιαις  Α^*  |  σακκω]  +  και  σποδω  ΑΠ 
4  τον  σεον  μον]  τον  οννυν  Α  \  εξομολογησαμην  Α(±  \  έλεος]  +  σον  Α  \  αγαττωσι  0, 
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1X5 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

87  και  τοις  φυΧάσσουσι  τά  προστάγματα  σου·  5ήμάρτομεν,  ήδικήσαμεν,  ζ 
ήσεβήσαμεν,  και  άπεστημεν  κα\  παρεβημεν  τάς  εντοΧάς  σου  και  τά 

κρίματά  σον  6  και  ουκ  ήκούσαμεν  των  παίδων  σου  των  προφητών,  α  6 
εΧάΧησαν  ίττι  τω  ονόματι  σου  επί  τούς  βασιλείς  ημών  και  δυνάστας 
ημών  και  πατέρας  ημών,  και  παντι  εθνει  επ\  της  γης.    7 σοι,  κύριε,  η  η 
δικαιοσύνη,  και  ήμιν  η  αισχύνη  του  προσώπου,   κατά  την  ήμεραν 
ταύτην,  άνθρώποις  Ιούδα  και  καθημενοις  εν  Ιερουσαλήμ  και  παντι 

τω  Χαω  *ΙσραήΧ,  τω  εγγιστα  και  τω  άπωτερω  εν  πάσαις  ταις  χώραις 
εις  ας  διεσκόρπισας  αυτούς  εκεί  εν  τί)  πΧημμεΧεία  γι  επΧημμεΧησαν 

εναντίον  σου.    8  δέσποτα,   ήμιν  ή  αϊσχύνη  του  προσώπου  και  το7ς  8 
βασιΧεΰσιν  ημών  και  δυνάσταις  και  τοίς  πατράσιν  ημών,  οτι  ήμάρ- 
τομεν  σοι.    9τω  κυρίω  ή  δικαιοσύνη  και  το  εΧεος,  οτι  άπεστημεν  άπο  9 
σου,  10 και  ουκ  ήκούσαμεν  της  φωνής  Κυρίου  του  θεού  ημών  κατα-  ίο 
κοΧουθήσαι  τω   νόμω   σου  ω  εδωκας  ενώπιον  Μωσή  και  ημών  διά 

τών    παίδων   σου  τών   προφητών.     11  και  πάς  *ΙσραήΧ  εγκατεΧιπε  ιι 
τον  νόμον  σου  και  άπεστησαν  του  μή  άκούσαι  τής  φωνής  σου·  και 

επηΧθεν  εφ*  ημάς  ή  κατάρα  και  6  όρκος  6  γεγραμμενος  εν  τώ  νόμω 
Μωσή  παιδός  του  θεού·  οτι  ήμάρτομεν  αύτω.    12 και  εστησεν  ήμιν  τά  ΐ2 
προστάγματα  αύτού,  οσα  εΧάΧησεν  εφ*  ήμάς  και  (πι  τούς  κριτάς 
ήμών,   οσα    εκρινας    ήμΙν   επαγαγείν   εφ*  ήμάς,   κακά  μεγάΧα,  οία 
ουκ    εγενήθη    ύπο    τον    ούρανον    καθότι    εγενήθη    εν  ΙερουσαΧημ. 

Ι3κατά  τά  γεγραμμενα  εν  διαθήκτ)  Μωσή,  πάντα  τά  κακά  επηΧθεν  13 
ήμιν  και  ουκ  εζεζητήσαμεν  το  πρόσωπον  Κυρίου  θεού  ήμών,  άπο- 
στήναι   άπο  τών  αμαρτιών  ήμών  και  διανοηθήναι  την  δικαιοσύνην 

σου,   Κύριε.     14 και  ήγρύπνησε  Κύριος  ό    θεός  επί    τά    κακά    και  14 
επήγαγεν   εφ*  ήμάς,   οτι   δίκαιος   Κύριος  ό   θεός   ήμών   επ\  πάντα 
οσα  άν  ποιήστ],   και  ουκ  ήκούσαμεν  τής  φωνής  αύτού.    15  και  νύν,  \$ 
δέσποτα  κύριε  6  θεάς  ήμών,  ό  εξαγαγών  τον  Χαόν  σου  εζ  Αιγύπτου 
τω  βραχίονί  σου  τω  νψηΧω,  και  εποίησας  σεαυτω  όνομα  κατά  την 

8  και  3°]  κ  5υρ  ταδ  87*  11  #1  κατάρα  87 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.)  IX  1 5 

5  σε  και  τοις  φνΧάσσονσιν  τάς  εντοΧάς  σον  5  ημάρτομέν,  ηδικησαμεν,  Β 
ηνομησαμεν,  και  άπεστημεν  και  εζεκΧίναμεν  από  τών  εντοΧών  σον 

6  και  από  τών  κριμάτων  σον  6 κα\  ουκ  εϊσηκούσαμεν  των  δούΧων  σον 
των  προφητών,  οι  εΧάΧονν  εν  τω  ονόματι  σον  προς  τούς  βασιΧεΊς 
ημών  και  άρχοντας  ημών  και  πατέρας  ημών,   και   προς   πάντα  τον 

7  Χαόν  της  γης.  7  σοι,  κύριε,  ή  δικαιοσύνη,  και  ήμϊν  η  αισχύνη  τον 

πρόσωπον,  ως  ή  ήμερα  αυτή,  άνδρι  Ιούδα  και  το"ις  ενοικούσιν  εν 
*1ερονσαΧήμ  και  παντϊ  ΊσραήΧ,  τοις  εγγύς  και  τοϊς  μακράν  εν  πάση 

8  ττ]  γη  ον  διεσπειρας  αντονς  εκεί  εν  άθεσ'ια  αντών  η  ηθετησαν.  Βεν 
σοι,  κύριε,  εστίν  ημών  η  δικαιοσύνη,  και  ημϊν  η  αϊσχύνη  τον  πρόσ- 

ωπον και  τοις  βασιΧεύσιν  ημών  και  τοις  αρχονσιν  ημών   και  τοις 

9  πατράσιν  ημών,  οΐτινες  ημάρτομέν  σοι.  9τώ  κνρίω  θεώ  ημών  ο'ι 
ίο  οίκτειρμοϊ  και  οι  ΪΧασμοΊ,  ότι  άπεστημεν,  10 και  ονκ  εϊσηκούσαμεν  της 
φωνής  τον  κνρίον  θεού  ημών  πορεύεσθαι  εν  τοίς  νόμοις  αυτόν  οΐς 
εδωκεν   κατά   πρόσωπον   ημών   εν  χερσιν  τών   δούΧων   αντού  τών 

ιι  προφητών.  11  και  πας  ΊσραήΧ  παρέβησαν  τον  νόμον  σον  και  έξ- 
εκΧιναν  τον  μη  άκοΐισαι  της  φωνής  σον  και  επηΧθεν  εφ  ημάς  η 
κατάρα  και  ό  όρκος  ό  γεγραμμενος  εν  νόμω   Μωνσέως  δούΧον  τον 

ΐ2  θεον·  οτι  ημάρτομέν  αντώ.  12 και  εστησεν  τονς  Χόγονς  αυτού  ους 
εΧάΧησεν  εφ'  ημάς  και  επι  τους  κριτάς  ημών  οι  εκρινον  ημάς, 
επαγαγειν  εφ'  ημάς  κακά  μεγάΧα,  οία  ου  γεγονεν  ύποκάτω  παντός 

ΐ3  του  ουρανού  κατά  τά  γενόμενα  εν  ΊερουσαΧημ.  13 καθώς  γέγραπται 
εν  τω  νόμω  Μωυση,  πάντα  τά  κακά  ταύτα  ήΧθεν  εφ*  ημάς·  και 
ονκ  εδεηθημεν  τον  πρόσωπον  Κνρίον  τον  θεού  ημών,  άποστρεψαι 
από  τών   αδικιών   ημών   και  τον   σννιίναι  εν   πάση   άΧηθεία  σον. 

14  Ι4και  εγρηγόρησεν  Κνριος  και  επηγαγεν  αυτά  εφ  ημάς,  οτι  δίκαιος 
Κύριος  ό   θεός  ημών  επ\   πάσαν  την  ποίησιν   αυτού  ην  εποίησεν, 

15  και  ονκ  εϊσηκούσαμεν  της  φωνής  αντού.  15  και  νύν,  κύριε  ό  θεός 
ημών,  ός  εξήγαγες  τόν  Χαόν  σον  εκ  γης  Αίγνπτον  εν  χειρι  κραταιά 

4  ψυλασσουσι  5  ηδικησαμεν  ηνομησαμεν]  ηνομησαμε\  ησεβησαμεν  Α() 
ηδικησαμεν   Α  ηδικ.  ησεβησαμεν  7  ενοικονσιν  εν]  κατοικουσιν  Α  \ 
αθεσια]  αθέτησα  Α  |  ηθετησαν]  +  σε  κε  8  εν  γο.8  Α?νί<Λ  |  εστίν  ημών  η 
δικαιοσύνη  και]  ημων  η  δικαι  81ΐρ  Γ3.5  6ί  ΐη  πΐί*  οτη  εστίν  ημων  Α(^)  οπί  η 
δικαιοσύνη  ημων  και  9  οικτιρμοι  ̂ ^  |  άπεστημεν]  +  απο  κΰ  Α(^) 
10  του  κυρίου  θεου]  κυ  του  θϋ  Α^  |  οιη  εν  ι°  Α  |  χερσι  ̂ ^  11  ακουσαι] 
εισακουσαι  Α  |  επηλθεν]  εττληθυνθη  ̂ *  (επηλθ.  φ™1*)  |  κατάρα]  κακία  (^* 
(κατ.  ̂ η1ί»')  |  Μωυσεως]  Μωσει  Α  Μωυση  |  δουλω  Α  12  (κριναν  | 
οια]  α  Α  \  γενόμενα]  γε^/ραμμζνα  Α0*  (γεν.  ί^)"^)  13  τω  νομω]  οηι  τω 
Α^  |  Μωυση]  Μωση  Α  Μωυσης  ̂ ;ιν^^1  |  οιη  σου  14  Κύριος  ι°]  +  ο 
0§  ημων  επι  την  κακιαν  Α(£  |  οηι  Κύριος  1°  Α           15  ημω  Β*  (·μων  Β31·) 
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ιχ  ιό 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

87  ήμέραν   ταντην  ήμάρτομεν,    ηγνοήκαμεν.     ι6δέσποτα,   κατά  τήν   δι-  ι6 
καιοσύνην  σου  άποστραφήτω  6  θυμός  σου  και  ή  οργή  σου  από  της 

πόΧεώς  σου  Ιερουσαλήμ,  ορούς  του  άγιου  σου·  οτι  εν  ταΐς  άμαρ- 
τίαις  ήμών   και  εν   ταΊς   άγνοίαις  των  πατέρων   ημών  Ιερουσαλήμ 
και  6   δήμός  σου,    κύριε,  εϊς  όνειδισμόν  εν   πάσι  τοις  περικύκΧω 

ημών.     17 και  νυν  επάκουσον,  δέσποτα,  της  προσευχής  του  παιδός  τη 
σου  και  έπι  τάς  δεήσεις  μου,  και  έπιβΧεψάτω  το  πρόσωπον  σου 
επί  το  ορος  το  αγιόν  σου  το  ερημον  ένεκεν  τών  δούΧων  σου,  δέ- 

σποτα.    ι8πρόσχες,  κύριε,  τ6  ους  σου  και  επάκουσόν  μου,  άνοιξον  ιδ 
τους  οφθαλμούς  σου   και  ϊδε  την  έρήμωσιν  ημών  και  της  πόλεως 

σου,  έφ'  ής  επεκΧήθη  τ6  ονομά  σου   επ'  αυτής·  ου  γαρ  επϊ  ταϊς 
δικαιοσύναις  ημών  ημείς  δεόμεθα  εν  ταις  προσευχαϊς  ημών  ενώπιον 

σου,  αλλά  διά  το   σον  εΧεος,  κύριε,  σύ   ίΧάτευσον.    19  κύριε,  έπά-  19 
κουσον  και  πο'ιησον,  και  μη  χρονίσης  ένεκα  σεαυτού,  δέσποτα·  οτι 
το  ονομά  σου  έπεκΧήθη  έπ\  τήν  πόΧιν  σου  Σιών  και  επί  τον  Χαόν 

σου   ΙσραήΧ.  Ζ0Και  εγώ  έΧάΧουν  π  ροσευχόμενος  και  εζομοΧο-  2ο 
γούμενος  τάς  αμαρτίας  μου  και  τά?  αμαρτίας  του  Χαού  μου  ΊσραήΧ, 
και   δεόμενος  εν   τα7ς   προσευχαΐς   εναντίον   Κυρίου   θεού   μου  και 

ύπερ  του  ορούς  του  άγιου  του  θεού  ήμών  21  και  ετι  ΧαΧούντός  μου  2ΐ 
εν  τή  προσευχή  μου,   και  ιδού  6  άνήρ  ον  είδον  εν  τω  ύπνω  μου 
τήν    αρχήν,    ΤαβριήΧ,   τάχει    φερόμενος    π  ροσήγγισέ    μοι    εν  ώρα 
θυσίας    εσπερινής.    22  και   προσήΧθε    και    εΧάλησε    μετ     εμού    και  22 
είπεν   ΑανιήΧ,   αρτι   έξήΧθον   ύποδεΐξαί   σοι   διάνοιαν.     23  εν   αρχή  23 
τής   δεήσεώς    σου    έξήΧθε   πρόσταγμα   παρά  Κυρίου,   και  εγώ  ήΧ- 
θον  ύποδεϊξαί  σοι,  οτι  έΧεεινός  εί·  και  διανοήθητι  το  πρόσταγμα. 
24 έβδομή κοντά  εβδομάδες  εκρίθησαν  έπ\  τον  Χαόν  σου  και  έπ\  τήν  24 
πόΧιν  Σιών  συντελεσθήναι  τήν  άμαρτίαν  και  τάς  αδικίας  σπανίσαι 

δγΓ       16  εις  ονειδ.]  +  εγενετο  δγΓ  17  επι  τας  δεησβυ]  των  δεήσεων  8\τνκ1  | 
μου]  αντου  δγΓ  18  οηΐ  εττ  αυτής  §γγνιά   \  τη  δικαιοσύνη  §γΐ   \  συ 
ϊλατευσαν]  συ  εΧεησον  δγΓ™£  +  ημιν  δ)Τ  19  χρονησης  87  |  2  ων]  ω  5αρ 
Γ&5  87 ?  20  του  Χαου  μου]  του  γένους  μου  δγΓ™*  23  οτι  ελεεινός  ει] 
σ'  οτι  ανηρ  επιθυμητός  ει  δγΐ"111^  |  πρόσταγμα]  +  και  διενοηθην  το  πρόσταγμα 
δγΓ  24  τας  αδικίας  (ι0)]  την  αδικιαν  δγΓ 
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και  εποίησας  σεαυτώ  όνομα  ως  ή  ημέρα  αύτη·  ήμάρτομεν,  ̂ ήνομήσα-  Β 
ιό  μ€ν.  16  κύριε,  εν  πάση  ελεημοσύνη  σου  άποστραφήτω  δη  6  θυμός 

σου  και  ή  οργή  σου  από  της  πόλεως  σου  Ιερουσαλήμ,  όρους  άγιου 
σου·  οτι  ήμάρτομεν,  κα\  εν  ταΐς  άδικίαις  ημών  και  των  πάτερων 
ημών  Ιερουσαλήμ  και  ό  λαός  σου  είς  όνειδισμόν  εγενετο  εν  πάσιν 

\η  τοις  περικύκλω  ημών.  17 και  νυν  εϊσάκουσον,  κύριε  ό  θεός  ημών, 
της  προσευχής  του  δούλου  σου  και  τών  δεήσεων  αυτού,  και  επί- 
φανον  το   πρόσωπον   σου   επί  τό  άγιασμα   σου  το  ερημον  ένεκεν 

ιδ  σου,  κύριε.  ι3κλϊνον,  ό  θεός  μου,  τό  ους  σου  κα\  άκουσον  ανοιξον 
τους  οφθαλμούς  σου  και  ίδβ  τον  άφανισμόν  ημών  και  της  πόλεως 

σου,  εφ*  ης  επικεκληται  τό  ονομά  σου  έπ'  αυτής·  οτι  ουκ  επ\  ταϊς 
δικαιοσυναις  ήμών   ριπτούμεν   τον   οίκτειρμόν    ημών    ενώπιον  σου, 

ΐ9  αλλ  επ\  τους  οικτειρμους  σου  τους  πολλούς,  κύριε.  19 εϊσάκουσον, 
κύριε·  ϊλάσθητι,  κύριε·  πρόσχες,  κύριε·  μη  χρονίσης  ένεκεν  σου,  ό 
θεός  μου,  οτι  τό  ονομά  σου  επικεκληται  επϊ  την  πόλιν  σου  και  επϊ 

2ο  τον  λαόν  σου.  20  Και  ετι  εμού  λαλούντος  και  προσευχομενου, 
και  έξαγορεύοντος  τάς  άμαρτίας  μου  και  τάς  άμαρτ'ιας  του  λαού  μου 
^Ισραήλ,  και  ριπτούντος  τον  'ελεόν  μου   εναντίον  του   κυρίου  θεού 

2ΐ  μου  περί  του  ορούς  του  άγιου·  21  και  ετι  εμού  λαλούντος  εν  τη 
προσευχή,   και   ιδού    άνήρ    Γαβριήλ  ον   ϊδον   εν   τη  όράσει   εν  τη 

22  αρχή  πετάμενος,  και  η^τατό  μου  ώσεϊ  ώραν  θυσίας  εσπερινής.  22καί 
συνετισεν  με,  και  ελάλησεν  μετ   εμού  και  είπεν   Αανιήλ,  νύν  εζήλ- 

23  θον  συμβιβάσαι  σε  σύνεσιν.  23εν  άρχη  τής  δεήσεώς  σου  εζήλθεν 
λόγος,  και  εγώ  ήλθον  του  άναγγεΐλαί  σοι,  οτι  άνήρ  επιθυμιών  συ  εί· 

24  και  εννοήθητι  εν  τω  ρήματι  και  σύνες  εν  τη  οπτασία.  24εβδομή- 
κοντα  εβδομάδες  συνετμήθησαν  επϊ  τον  λαόν  σου  και  επϊ  τήν  πόλιν 

15  ηνομησαμεν]  ηδικησαμεν  Γ  16  Ιερουσαλήμ  1°]  Ιηλ  Α  |  οπι  και  2°  ̂  
Α(^  |  πασι  17  κΊ  ο  θ$  ημών  εισακουσό\  Α  |  οιώ  ημών  0*  (παβ  Ο111^)  | 
δούλου  σου]  ου  σου  δυρ  Γ3.5  61  ίη  ιη£  Αά  |  αυτού]  αυτών  Γ*  (του  \\1  ν'ιά  δαρεΓδΟΓ)  | 
ερημον  {ε  δίφ  Γ3.δ  Αα)]  ερημωθεν  Γ  |  ένεκεν]  εινεκεν  Α  εκενεν  Υοά  18  ανοιξον] 
ρΓ  και  Α  |  σου  3°]  +  Ι^λμ.  Α  +  Ιλτ^μ,  Γ  |  ριπτούμεν]  ρΐ"  ημει%  Α^Γ^0^ι  |  οικτιρμ. 
ηίδ  Β1^3  1°  83.1Ϊ  Γ  19  εισακονσον . .  .προσχες  κύριε]  κε  άκουσον  κε  ιλασθητι' 
κε  προσχες  Α  \  μη  χρονισηί]  \>χ  κε  ποιησον  και  Α  ρτ  ποιησον  και  ̂ Γ  |  ο  θεο$] 
κε  ο  θς  Α  20  εμου]  μου  Α(^Γ  |  εζαγορευοντος]  +  μου  Α  \  ριπτοντ[ο$]  Γ  |  του 
κυρίου  θεου]  οιώ  κυρίου  Α  κυ  του  Ου  Γ)  οιη  του  Γ  |  ορου  Β*  (ορονς  Β3νε1  Ρ0ΐ1"5ΐ>)  | 
άγιου]  +  του  θϋ  μου  ΑΓ  +  κϋ  του  θϋ  μου  21  εμου]  μου  Α(^  |  λαλοι^το?] 
+  και  προσευχομενου  Α  |  οττι  και  2°  Α  \  ανηρ]  ρχ-  ο  |  ειδο*  Β»*φ*  (ιδ. 
93ν'ά)  |  ορασει]  +  [μου]  ΓίθΓί  22  ειπεν]  + μοι  Γ  23  οπι  σου  Α  \ 
λογο$]  ρι-  ο  (^)  |  αναγγειλαι  σοι]  οϊϊϊ  σοι  Α*  (λαι  σοι  ΓβδΟΓ  Α1)  |  επιθυμιών] 
ττ  ΓβδΟΓ  Α1  !  ει  συ  (2Τνιά         24  σου]  +  Ιηλ  Α 559 
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και  άπαλεϊψαι  τάς  αδικίας,  κα\  διανοηθήναι  το  όραμα  και  δοθήναι 
δικαιοσννην  αϊώνιον  και  σνντελεσθήναι  τα  οράματα  κα\  προφήτην, 

κα\  ενφράναι  αγιον  άγιων.  25  και  γνώση  και  διανοηθήση  και  εν-  25 
φρανθήση  και  ενρήσεις  προστάγματα  άποκριθήναι,  και  οικοδομή- 

σεις Ίερονσαλήμ  πάλιν  Κνρίω.  26 και  μετά  επτά  και  εβδομήκοντα  26 
και  εξήκοντα  δύο  άποσταθήσεται  χρίσμα  και  ουκ  εσται,  και  βασι- 

λεία εθνών  φθερει  την  πόΧιν  και  το  αγιον  μετά  τον  χριστού,  και 

ηζει  ή  συντέλεια  αυτόν  μετ  οργής  και  καιρού  συντέλειας·  άπο  πο- 
λέμου πολεμηθήσεται.  27  και  δυναστεύσει  ή  διαθήκη  εϊς  πολλούς·  27 

και  πάλιν  επιστρέψει,  και  άνοικοδομηθήσεται  εις  πλάτος  και  μήκος 
και  κατά  συντέλειαν  καιρών,  και  μετά  επτά  και  εβδομήκοντα  και- 

ρούς και  £-β  ετών  εως  καιρού  συντέλειας  πολέμου,  και  άφαιρεθή- 
σεται  ή  ερήμωσις  εν  τώ  κατισχνσαι  την  διαθήκην  επ\  πολλάς  εβδο- 

μάδας· και  εν  τω  τέλει  της  εβδομάδος  άρθήσεται  ή  θυσία  και  ή 
σπονδή,  και  επι  το  ιερόν  βδελνγμα  τών  ερημώσεων  εσται  εως  συν- 

τέλειας, και  συντέλεια  δοθήσεται  επ\  την  ερημωσιν. 

1Έν  τω  ενιαυτω  τω  πρώτω  Κυρου  του  βασιλέως  Τίερσών  πρόσ-  ι  Χ 
τάγμα  εδείχθη  τω   Αανιήλ,  ος  επεκλήθη  το  όνομα  Βαλτασάρ-  και 
αληθές  το  όραμα   και  το   πρόσταγμα,   και  το   πλήθος  το  Ισχνρόν 

διανοηθήσεται  το  πρόσταγμα·  και  διενοήθην  αυτό  εν  όράματι.    2εν  ι 
ταίς  ήμεραις  εκείναις  εγώ   Αανιήλ  ή'μην   πενθών   τρεϊς  εβδομάδας· 
3άρτον  επιθυμιών  ουκ   εφαγον,   και   κρέας  και  οίνος  ουκ   είσήλθεν  3 
εις  το  στόμα  μου,  ελαιον  ουκ  ήλειψάμην,  εως  του  συντελεσαι  με 
τάς  τρεις  εβδομάδας  τών  ήμερών.     4και  εγενετο  τη  ήμερα  τη  τετάρτη  4 

24  -τ  και  δοθηναι  δικ.  αιωνιον  3γΓ  α'  κ.  του  αγαγειν  δικ.  αιωνιον  δ)*!"11^  | 
τα  οράματα]  το  όραμα  δγΓ  |  *  και  προφ.  87  (άββδί  V)  *·  και  προφ.  και 
ενφραναι  3γΓ  |  και  προφητην]  κ.  προφητας  δγΓ1χί  κ.  προφητειαν  δγι-11^  | 
και  ενφραναι]  και  του  χρισαι  δγι*"1^  25  αποκριθηναι]  +  και  του 
διανοηθήναι  δγΓ111^  26  δυο]  +  εβδομάδας  δγΐ""1^  |  μετα  του  χριστού  και 
ηξει]  λαος  ηγουμένου  ερχομένου  δ;"1^  εί  (δΐΐΐ)  α')  δγΓ"1^  |  -4-  του  χριστού  δχΓ  | 
και  ηξει  η  συντέλεια... συντέλειας]  σ'  και  η  προθεσμία  αυτού  εν  επικλυσμω  και 
εως  της  προθεσμίας  §γτ™8  \  καιρού]  ρΓ  εως  3)τ  26 — 27  πολέμου... ερημωσιν] 
α'σ'  πόλεμος  τετμηται  ερημώσεων  και  δυναμώσει  συνθηκην  πολλοίς  εβδομας  μια 
ήμισυ  δε  της  εβδομάδος  παυσεται  θυσία  και  δωρον  και  επι  της  αρχής  των 
βδελυγματων  ερημωθησεται  και  εως  συντέλειας  και  τομής  και  στάξει  επι  το 
ηρημωμενον  8^™%  61  (δίαβ  σ')  δγΐ"11^  27  ετων]  ετη  §γτ  \  ερΗΜωΟΙΟ 
δγΓ"1^  |    ν-  βδελυγμα... επι  την  ερημωσιν  5γτ  -τ-  επι  την  ερ.  87  (<366δΙ 
Χ  1  πρόσταγμα  εδειχθη]  α'  ρημα  απεκαλύφθη  δρ""^  |  και  το  πλήθος... ορα- 
ματί.]  α'  και  στρατεια  μεγάλη  συνησει  το  ρημα  και  συνεσις  α^τω  εν  τη  ορασει 
87,η&  α'  κ.  στρ.  μεγ.  συνησει  συν  το  ρ.  και  συνησει  αυτο  εν  τ.  ορ.  8)τ,η£  | 
-τ-  αυτο  εν  οραματι  87  δ}Τ  3  επιθυμιών]  σ'  επιθυμ,ητον  δ)τηι£  |  οινον  87 
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την  άγίαν  του  συντελεσθηναι  άμαρτίαν,  και  τον   σφραγίσαι   άμαρ-  Β 
τίας  και  άπαλείψαι  τάς  αδικίας,  και  του  εξΐλάσασθαι  αδικίας  και 
του  άγαγειν   δικαιοσύνην   αίώνιον,   και  του   σφραγίσαι   ορασιν  καΐ 

25  προφητην,  και  του  χρίσαι  άγιον  άγιων.  25 και  γνώση  και  συνη- 
σεις  από  εξόδου  λογού  του  άποκριθήναι  και  του  οίκοδομησαι  Ιερου- 

σαλήμ εως  χριστού  ηγουμένου  εβδομάδες  επτά  και  εβδομάδες  έξή- 
κοντα  δύο·  και  επιστρέψει  και  οικοδομηθησεται  πΧατεία  και  τείχος, 

26  και  εκκενωθησονται  οι  καιροί.     26 και  μετά  τάς   εβδομάδας  τάς  έξή- 
κοντα  δύο  ε'ξολοθ ρευθησεται  χρίσμα,  και  κρίμα^  ουκ  εστίν  εν  αυτώ'  II  Γ 
και  την  πόλιν  και  το  άγιον  διαφθερεϊ  συν  τω  ηγουμενω  τω  ερχο- 
μενω,  εκκοπησονται  εν  κατακΧυσμώ·   και  εως  τέλους  πολέμου  συν- 

27  τετμημενου  τάξει  αφανισμοί.  27  και  δυναμώσει  διαθηκην  ποΧΧοΊ,ς 
εβδομάς  μία'  και  εν  τω  ήμισυ  της  εβδομάδος  άρθησεταί  μου  θυσία 
και  σπονδή,  και  επ\  το  ιερόν  βδεΧυγμα  τών  ερημώσεων,  και  εως 
της  συντεΧείας  καιρού  συντέλεια  δοθησεται  επ\  την  ερημωσιν. 

ι        ι'Έν  ετει  τρίτω  Κύρου  βασιλέως  ΐίερσών  Χόγος  άπεκαΧύφθη  τώ 
Αανιηλ,  ου  τό  όνομα  επεκΧηθη  ΒαΧτασάρ'  και  άΧηθινός  ό  Χόγος,  και 

2  δύναμις  μεγάλη   και   σύνεσις  εδόθη  αυτω  εν  τη  οπτασία.    2 εν  ταΐς 
ημεραις  εκείναις  εγώ  Αανιηλ  ήμην  πενθών  τρείς  εβδομάδας  ημερών 

3  3αρτον  επιθυμιών  ουκ  εφαγον,  και  κρέας  και  οίνος  ουκ  εισηλθεν  εις 
τό  στόμα  μου,  και  άλιμμα  ουκ   ηλειψάμην,  εως  πληρώσεως  τριών 

4  εβδομάδων  ημερών.     Αεν  ήμερα  εικοστή   και  τετάρτη  του  μηνός  του 

24  αγιαι>]  +  σου  Α  |  συντελεσθηναι]  συντελεσαι  Α  |  σφραγίσαι  ι°]  +  ορα-  Αί^Γ 
σιν  Α  |  αδικίας  ι°]  ανομίας  Α(^  |  του  χρισαι]  το  χρ.  0*  (δΐιρεΓδΟΓ  υ  ί^3) 
25  χριστού]  χρυ  Β*  χϋ        \  δυο]  +  ε  (δεη  5ραί  αά  ίϊη  Ιίη)  Α  |  τείχος]  περί- τείχος  Α        26  εξολεθρευθ.  Α(^Γ  |  και  την  πολιν]  την  δε  π.      \  εκκοπησονται] 
ρτ  και  Α(£  |  σϋ\τετετ  μη  μενού  (δϊε)  Α  |  αφανισμοις  Β35Α(2  27  ημισει 
0<)  ί  εβδομάδος]  +  καταπαύσει  θυσιαστήρια  {-ριον  Α)  και  θυσίας  (-σιαν  Α) 
και  εως  (οπί  εως  πτερυγίου  απο  αφανισμού  και  εως  συντέλειας  (-Χιας 
και  σπουδής  τάξει  επι  αφανισμω  (-σμου  Α)  και  δυναμώσει  διαθηκην  πολΧοις 
εβδομας  μια'  και  εν  τω  ημισει  (-σι  Β3  -συ  Α)  της  εβδομάδος  Βα]}ίηΒ  Α(£* 
(ΐπιρίΌΟ  (^)?)  |  οπί  μου  |  το  ιερόν]  τον  ιερ.  Α  |  ερημώσεων]  +  εσται  Α  \  της 
συντέλειας  (-Χιας  0*)]  οπί  της  Α(^  |  συντέλεια]  συντελια  0*  (-λεια  ̂ 3)  | 
511050Γ  ορασις  ι'  Α  XI  δΐιρβΓδΟΓ  ορασις  ια'  Α(±  2  εβδομας 
Β*  (-μαδάς  Β»(<Ό")ΐ^  3  τομα  ζ)*  (στόμα  ς>:ι)  |  άλειμμα  Β3ΐ> 
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ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

και  εΐκάδι  τον  μηνός  τον  πρώτον,  και  εγώ  ή  μην  ίπ\  τον  χειΧονς 
τον  ποταμοί)  τον  μεγάΧον,  ος  «σπ  Τίγρης.     5  και  ήρα  τονς  όφθάλ-  5 
μονς  μον  και  είδον,  και  ιδού  άνθρωπος  εις  ένδεδνμένος  βύσσινα  και 

τήν  όσφίιν  περιεζωσμένος  βνσσίνω,  και  6  κ  μέσον  αντον  φώς'  6 και  τό  6 
στόμα  αντον  ώσε\  ̂ αλάσσι/ί,  και  τό  πρόσωπον  αντον  ώσε\  ορασις 
αστραπής,  και  οι  όφθαΧμοϊ  αντον  ώσε\  Χαμπάδες  πνρός,  και  οι  βρα- 

χίονες αντον   και   οι   πόδες   ώσει  χαΧκός   έξαστράπτων,   και  φωνή 
ΧαΧιάς   αντον   ώσεί   φωνή   θορνβον.     7  και   ειδον   εγώ   ΑανιήΧ   τήν  η 

ορασιν  τήν  μεγάΧην   ταντην,  και  οι   άνθρωποι   ο'ι   όντες   μετ  εμον 
ονκ    εϊδοσαν    τήν    ορασιν    ταντην,    και   φόβος    Ισχνρός  έπέπεσεν 

επ    αντονς,  και  απ έδρασαν  εν  σπονδή.     8 και  εγώ  κατεΧείφθην  μό-  8 
νος   και  είδον  τήν   ορασιν  τήν  μεγάΧην  ταντην,  ονκ  ενκατεΧείφθη 

εν   ε'μοϊ  ίσχνς,   και   ιδού  πνενμα  επεστράφη  επ*  εμέ   εΧς  φθοράν, 
και  ον  κατίσχνσα.    9 και  ονκ  ή'κονσα  τήν  φωνήν  ΧαΧιάς  αντον·  εγώ  9 
ημην  πεπτωκώς  επ\  πρόσωπον  μον  επ\  τήν  γήν.     Ι0και  ιδού  χείρα  ίο 
προσήγαγέ  μοι,  και  ήγειρε  με  επ\  των  γονάτων   επ\  τά  'ίχνη  των 
ποδών  μον.     11  και  είπε    μοι   ΑανιήΧ,   άνθρωπος   ελεεινός  εί·    δια-  ιι 
νοήθητι  τοϊς   προστάγμασιν  οις  εγώ  ΧαΧώ   επ\  σε,  και   στήθι  επ\ 
τον  τόπον  σον,  αρτι  γαρ  άπεστάΧην  επι  σε.     και  εν  τω  λαλ^σαι 

αντον  μετ   εμον  το   πρόσταγμα  τοντο  εστην  τρέμων.     12  και  ειπεν  ΐ2 
προς  μέ   Μή   φοβον,  ΑανιήΧ'   ότι   από  της   ήμέρας  της  πρώτης  ης 
εδωκας  τό   πρόσωπον  σον  διανοηθήναι  και  ταπεινωθήναι  εναντίον 
κνρίον  τον   θεοί)  σον,  είσηκονσθη  τό  ρήμά  σον,  και  εγώ  εϊσήΧθον 

τω  ρήματί  σον.     13 και  ό  στρατηγός  βασιΧέως  Τίερσών  άνθειστήκει  13 
εναντίον  μον  είκοσι  και  μίαν  ήμέραν  και  ιδού  Μιχαήλ  είί  τών  αρ- 

χόντων  των    πρώτων   επήΧθε   βοηθήσαί  μοι,  και  αντον  εκεί  κατέ- 
Χιπον  μετά  τον  στρατηγοί)  τον  βασιΧέως  Τίερσών.    14  και  είπέν  μοι  14 
Ίϊ,Χθον   νποδείξαί    σοι  τί   νπαντήσεται  τω  Χαω   σον   ε'π'  έσχάτον 
τών  ήμερών,  ετι  γαρ  ώρα  εις  ήμέρας.     Ι5και  εν  τω  αυτόν  ΧαΧήσαι  15 

γ  5  βύσσινα]  α'  εξαίρετα  σ'  λινα  δρ"11^  |  περιεζωσμενος]  +  ην  8)τ  6  ωσει 
ορασις  αστραπής]  α'  ως  χρυσολιθος  [τουτεστι  μαργαρίτης  όμοιος  χρνσω]  δ\τ'"£ 
7  εν  σπουδή]  α'  κρυφή  8γΓπ1£  8  ουκ  ενκ.]  ρΓ  και  δ)>Γ  |  ε\κατεΧειφθη  87  | 
επεστράφη  πνεύμα  δγΓιη°  9  πεπτωκως]  σ'  κεκαρωμενος  8\τηι£νι<1  (οΓ  ΚίεΜ) 
10  ήγειρε]  α'  εκίνησε  δ)Τηι£  |  τα  ιχνη  των  ποδών  μου]  τους  ταρσούς  των  χειρών 
μου  δ^Γ11^  11  άνθρωπος  ελεεινός]  ανηρ  επιθυμιών  δ)"ΐ'η1^  |  επι  του  τόπου 
σου]  σ'  επι  της  βάσεως  σου  δρ""^  12  εισηκουσθη]  ρι  και  8)Τ  |  εισηλθον] 
ηλθον  δ^Γ^  13  βασιλέως]  βασιλείας  3γιΛΙ>ε  \  και  αυτόν... ΙΙερσων]  α' 
καγω  περιεσσευθην  εκει  πλησίον  βασιλέως  Π.  87ηι§:  δρ""^  ·  κατελιπον]  ροδί 
λ  ταδ  αΐίς  87?  (ίοιΐ  ρπιΐδ  -λ€ΐ7Γ.)  14  και  ειπεν  871  <3ε  87*  ηοη  Ης  | 
ωρα]  ορασις  δ}τιη^ 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) 

πρώτον,  και  εγώ  η  μην   εχόμενα  τον   ποταμού   τον  μεγάλον,   αντός  Β 

5  εστίν  Ύίγρις  Έδδεκελ.  5  και  ηρα  τονς  οφθαλμούς  μον  <α\  'ίδον,  κα\ 
ίδον  άνηρ  εις  ενδεδνμενος  βαδδείν,  και  η  όσφνς  αντον  περιεζωσμενη 

6  (ν  χρνσίω  'Ω,φάζ,  6κα\  το  σώμα  αντον  ώσει  βαρείς,  και  το  πρόσ- 
ωπον αντον  ώσε\  όρασις  αστραπής,  και  οι  οφθαλμοί  αντον  ώσε\  λαμ- 
πάδες πνρός,  κα\  οι  βραχίονα  αντον  και  τά  σκέλη  ώς  ορασις  χαλ- 

7  κον  στίλβοντος,  και  ή  φωνη  των  λόγων  αντον  ώς  φωνη  οχλον.  7  και 
ϊδον  εγώ  Αανιηλ  μόνος  την  όπτασίαν,  κα\  οι  άνδρες  οι  μετ  εμον 

οίικ  'ίδον  την  όπτασίαν,  αλλ   η  εκστασις  μεγάλη  επεπεσεν  επ'  αν- 
8  τονς,  και  εφνγον  εν  φόβω.  8  και  εγώ  μόνος  νπελείφθην  και  'ίδον 
την  όπτασίαν  την  μεγάλην  ταντην,  και  ονχ  νπελείφθη  εν  εμοι  ίσχνς, 
και  η  δόξα  μον  μετεστράφη  εις  διαφθοράν,  και  ονκ  εκράτησα  ισχνός. 

9  9 και  ήκονσα  την  φωνην  τών  λόγων  αντον,  και  εν  τω  άκονσαί  με 
αντον  ή  μην   κατανεννγ  μένος,   και  το   πρόσωπον   μον  επι  την  γην. 

ίο  10  και  ιδού  χε\ρ  άπτομενη  μον,  και  ήγειρεν  με  επί  τά  γόνατα  μον. 
ιι  "και  είπεν  προς  με  Αανιηλ,  άνηρ  επιθνμιών,  σννες  εν  τοις  λόγοι^' 

οίς  εγώ  λαλώ  προς  σε,  και  στήθι  επ\  τη  στάσει  σον,  ότι  ννν  άπε- 
στάλην  προς  σε.     και  εν  τώ  λαλησαι  αντον  προς  με  τον  λόγον 

ΐ2  τοντον  άνεστην  έντρομος.  12 και  είπεν  προς  με  Μη  φοβον,  Αανιηλ· 
ότι  από  της  πρώτης  ημέρας  ης  εδωκας  την  καρδίαν  σον  τον  σνν- 
εΐναι   και   κακωθηναι  εναντίον  τον   θεον  σον,  ηκούσθησαν  οι  λόγοι 

13  σον,  και  εγώ  ήλθον  εν  τοις  λόγοις  σον.  13 και  6  άρχων  βασιλείας 
Περσών  ιστηκει  εξ  εναντίας  μον  είκοσι  και  μίαν  ημεραν  και  ιδοΰ 
Μειχαηλ   εις  τών  αρχόντων   ηλθεν  βοηθησαί  μοι,   και  αντον  κατε- 

ΐ4  λειπον  εκει  μετά  τον  άρχοντος  βασιλείας  Περσών.  Ι4και  ηλθον  σννε- 
τίσαι  σε  οσα  άπαντησεται  τω  λαω  σον  €7τ'  εσχάτων  τών  ημερών, 

ΐ5  οτι  ετι  η  ορασις  εις  ημέρας.     15  και  εν  τω  λαλησαι  αντον  μετ'  ε  μον 

4  οιώ  εγω  ̂ *  (1ιαΙ>  ̂ Iη&)  |  εχομενος  |  Εδδεκελ]  Ενδεκελ  Α  δίαρεΓδΟΓ  συ'  Α() 
ζ}*  αάρΐηχ  θ'  Ίιγρις  (<)ηι£  5  ειδον  Β^  :  ΐΐ€ηα  7  βΐδ  (αάδΐϊρυΐαηΐβ  (,)),  8  | 
βαδδιν  Α  |  οηι  εν  6  ωσει  βίδ]  ως  Α(^        7  εν  φοβω]  εν  τρομω  (}*  φοβω 
(2™*  8  και  ζγω]  καγω  Α  \  μονός  υπελ.  μονός  Β*  (ηοη  ίηδΐ  μονός  ι°  ΒΒ)  υ7τελ. 
μονός  Α(^  |  δοξα]  (ξεις  Α  \  εστράφη  Ο*  (μετεστράφη  ̂ ,η^)  9  με]  +  φωνην 
ρημάτων  Α(£  10  μον  2°\  +  και  ταρσούς  χειρών  μου  Α(^*  (δίφδΓδΟΓ  α'σ'  (^?) 
+  (δίΛ  θ')  και  επι  τα  ιχι>η  των  χειρών  μου  +  (δαβ  ο')... ποδών  μου  <3'ηε  11  οιη 
νυν  ̂ *  (Ηίΐυ  (,)ηι£)  12  οιη  οτι  απο  της  πρώτης  ημέρας  Α  \  πλωτής  ημέρας]  ημ. 
της  πρ.  |  συνειναι]  συνιεναι  (,)  |  κακωθηναι]  ρΓ  του  Α  \  του  θεου]  ρν  Τυ  Α  Γ) 
13  (ιστηκει  Β:ι5^  |  είκοσι]  ρ  γ  και  Α  |  Μιχαήλ  Β^ΑΟ  :  ϊΐεπι  2  ι  \  αρχόντων] 
+  των  πρώτων  Α(<)  |  κατ(\ιπον  |  βασιλείας  2°]  βασιλέως  (1  θ'  βασιλείας 
(^"'ίί         14  απαντήσει  ()  |  εσχατω      |  οιη  ετι  Α  \  η  ορασις]  οιώ  η  Α 
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ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

87  μετ   εμοΰ  τά  προστάγματα  ταύτα  έδωκα  το  πρόσωπον  μον  επ\  την 

γήν  και  (σιώπησα.     16  και  ιδού  ώ?  όμο'ιωσις  χάρος  ανθρώπου  ηψατό  ι6 
μον  των  χειΧεων  και  ήνοιξα  το  στόμα  μου  και  εΧάΧησα,  και  βΐ7τα 
τώ  εστηκότι  άπίναντί  μου  Κύριε·   και  ως  ορασις  άπ€στράφη  επί  το 

πΧευρόν  μου  επ'  εμε,  και  ουκ  ην  επ'  εμοι  Ισχύς·   17 και  πώς  δυνη-  ι- 
σεται  ό  πα,Τ,ς  ΧαΧήσαι  μετά  τον  κυρίου  αυτόν;   και  εγώ  ησθενησα, 
και  ουκ   εστίν  β  ν  εμοι   ισχύς  και   πνεύμα  ου  κατεΧείφθη   εν  εμοι. 

18 και  προσεθηκε  και  ηψατό  μον  ώς    ορασις    ανθρώπου,  και  κατι-  ι8 
σχυσε  με,   19 και  ειπεν  μοι  "Ανθρωπος  εΧεεινος  «,  μη  φοβον,  νγί-  19 
αινε'  άνδρίζον   και  ϊσχνσαι.     και  εν  τώ  ΧαΧήσαι  αντον   μετ*  εμον 
Ισχυσα  και  είπα  ΑαΧησάτω  6  κύριος  μον,  οτι  εν'ισχυσεν  με.     20 και  2ο 
ειπεν  προς  με   Τινώσκεις  τί  ηΧθον  προς  σε;   και  ννν  επιστρέψω 
διαμάχεσθαι  μετά  τον   στρατηγοί)  βασιΧεως  τών   Τίερσών  και  εγώ 

εξεπορενόμην,    και   ιδού    στρατηγός   'ΈΧΧηνων   είσεπορεύετο.     21  και  2ΐ 
μ,άλα  νποδείξω  σοι  τά  πρώτα  εν  απογραφή  άΧηθείας·  και  ού#6ΐ$·  ̂  

ό  βοηθών  μετ  εμον  νπερ  τούτων  αλλ'  η  ΜιχαηΧ  ό  αγγβλοί. 
*Και  εν  τώ  ενιαντώ  τώ  πρώτω  Κνρον  τον  βασιΧεως  ειπεν  μοι  ι 

ενισχνσαι    και    άνδρίζεσθαι    2 Και    ννν    ηΧθον   την    άΧηθειαν    νπο-  ι 
δειξαί  σοι·  ιδού  τρεις  βασιΧεΊς  άνθεστηκασιν  εν  τη  Τίερσίδι,  και  ό 
τέταρτος  πΧοντησει  πΧοντον  μεγαν  παρά  πάντας·  και  εν  τώ  κατι- 
σχνσαι  αντον  εν  τώ  πΧούτω  αυτού   επαναστησεται   παντϊ  βασιΧεΐ 

'ΈΧΧηνων.     3  και  στησεται  βασιΧεύς  δυνατός,   και  κυριεύσει  κυρείας  3 
7τολλ^ί,   και   ποιήσει   καθώς  αν  βούΧηται.     4 και  εν   τω   άναστηναι  4 
αυτόν  σνντριβησεται  η  βασιΧεία  αύτοϋ   και  μερισθησεται  εϊς  τούς 
τεσσάρας  άνεμους  του  ονρανον,  ον  κατά  την  άΧκήν  αντοΰ  ονδε  κατά 

την  κνρε'ιαν  αντον  ην  εδννάστενσε·   οτι  άποσταθησεται   η  βασιΧεία 
αντοΰ,    και   ετερονς  διδάξει  ταντα.     5 και   ενισχύσει  βασιΧείαν   Αι-  5 
γύπτου,  και  ίίί  εκ  τών  δυναστών  κατισχύσει  αντον  και  δνναστεν- 

5γΓ  16  ΗΝΟΙ^Λ  δγΓ^  |  ω$  ορασις  απεστραφη.,.επ  εμε]... εστράφη  τα  εντός 
μου  εν  εμοι  σ'  εν  τη  ορασει  εστρεβλωθη  τα  μέλη  μον  εν  εμοι  δχΓ1"5  |  επ  εμοι] 
εν  εμοι  3)Τ  19  ελββίϊΌϊ]  επιθυμιών  δγΐ"111^  |  υγίαινε  (ροδί  αι  Γ3.5  αΐϊς  87?)] 
ειρήνη  σοι  δγΓ"1^  21  ο  άγγελος]  ο  άρχων  νμων  δ^Γ"1^  XI  1  Κυρου 
του  βασιλέως]  α'σ'  Ααρειου  του  Μηδου  δ)τιη£  2  και  εν  τω  κατισχυσαι... 
Ελλήνων]  α'  και  κατα  την  ισχυν  αυτού  εν  τω  πλοντω  αυτού  διεγερει  παντας  σνν 
τους  βασιλείς  (ίοτί  τοις  βασιλευσι)  των  Ελλ.  σ'  και  εν  τω  ενισχνσαι  αντον  εν  τω 
πΧοντω  αυτού  διεγερει  παντας  προς  την  βασιλειαν  της  γης  των  Ελλ.  δντ"18  | 
Ελλήνων]  αάηοί  τουτέστιν  Ελλαδοϊ  (ΕλλΛλοο)  δχΓ1"5  3  κνρειας]  κυρίας 
8^*νίά  4  κυρειαν]  κνριαν  87*ν'ά  δ  και  ενισχύσει... κατισχνσει 
αντον]  σ'  και  επικρατήσει  του  βασιλέως  του  νοτον  και  των  αρχόντων  αντον 
και  κατισχνσει  επ  αντον  ̂ γι^ε 
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κατά  τους  Χόγους  τούτους  έδωκα  το   πρόσωπον  μου  Επι  την  γην.  Β 

ι6  ι6και  ιδού  ώς  όμοίωσις  νιου  άνθρωπου  ηψατο  των  χειΧεων  μου'  και 
ήνοιξα  το  στόμα  μου  και  ΕΧάΧησα,  και  είπα  προς  τον  εστώτα  Εναν- 

τίον Εμού  Κύριε,  έν  τη  οπτασία  σου  Εστράφη  τα  Εντός  μου  Εν  Εμοί, 

ιη  και  ουκ  εσχον  ισχύν.  17  και  πώς  δυνησεται  ό  παις  σου,  κύριε, 
ΧαΧησαι  μετά  του   κυρίου  μου  τούτου;    και   Εγώ  από  του   νυν  ού 

ιδ  στησεται  Εν  Εμοϊ  ισχύς,  και  πνεύμα  ούχ  ύπεΧείφθη  Εν  Εμοί.  18  και 
προσεθετο  και  ηψατό  μου  ώς  ορασις  ανθρώπου,  και  ΕνίσχυσΕν  με' 

19  19 και  είπΕν  μοι  φοβού,  άνηρ  Επιθυμιών,  ειρήνη   σοι·  άνδρίζου 
και  'ίσχυε.     και  Εν  τω  ΧαΧησαι  αυτόν  μετ    Εμού  Ίσχυσα,  και  είπα 

2ο  ΑαΧείτω  ό  κύριος  μου,  οτι  Ενίσχυσάς  με.  20  και  είπεν  Ει  οΐδαί  ίνα 
τ'ι  ηΧθον  προς  σΕ;  και  νύν  Επιστρέψω  του  ποΧεμησαι  μετά  του 
άρχοντος  ΐίερσών    και   Εγώ  είσεπορευόμην,    και  άρχων   τών  Έλ- 

2ΐ  Χηνών  ήρχετο.  2Ιαλλ'  η  άναγγεΧώ  σοι  το  ΕντεταγμΕνον  Εν  γραφή 
άΧηθείας,  και  ουκ  εστίν  εις  άντεχόμενος  μετ  Εμού  περι  τούτων 

XI   ι  αλλ    η   ΜειχαηΧ  ό  άρχων  ύμών.     1  και  Εγώ  Εν  ετει   πρώτω  Κυρου 
2  εστην  εϊς  κράτος  και  Ισχύν.  2 Και  νύν  άΧηθειαν  άναγγεΧώ  σοι· 
ιδού  ετι  τρεϊς  βασιΧεις  άναστησονται  Εν  τβ  ΤΙερσίδι,  και  ό  τέταρτος 

πΧουτησει  πΧούτον  μεγαν  παρά  πάντας·  και  μετά  το  κρατησαι  αυ- 
τόν τού  πΧούτου  αυτού  Επαναστησεται  πάσαις  βασιΧείαις  'ΈΧΧηνων. 

3  3και  αναστησεται  βασιΧεύς   δυνατός,  και   κυριεύσει  κυρίας  ποΧΧης, 
4  και  ποιήσει  κατά  τό  θεΧημα  αυτού.  4  και  ώς  αν  στη  η  βασιΧεία 
αυτού,  συντριβησεται  και  διαιρεθησεται  εις  τους  τΕσσαρες  άνεμους 
τού  ουρανού,  και  ουκ  εις  τά  έσχατα  αυτού  ούδε  κατά  την  κυρείαν 
αυτού  ην  Εκυρίευσεν  οτι  ΕκτιΧησεται  η  βασιΧεία  αυτού,  και  ετΕροις 

5  Εκτος  τούτων.  5 και  Ενισχύσει  ό  βασιΧεύς  τού  νότου·  και  ε'ις  τών 
άρχόντων  αυτών   Ενισχύσει  Επ'  αυτών   και   κυριεύσει   κυρίαν  ποΧ- 

16  και  ΐ°]  +  κατενυγην  και  Β3·3 ί"1^ Α(^  |  οη  και  ηνοιξα  το  στόμα  μου  Α  \  Α() 
ειπα]  ειπον      |  εμου]  μου  Α(£        17  πνεύμα]  πνοη  Α  ζ)        20  ειπεν]  +  μοι  Α  \ 
επιστρέφω  Α  \  του  άρχοντος]  αρχοντω\  Α  άρχοντος       |  εισεπορευομην]  εξεπο- 
ρευομην  Α(^  |  άρχων]  ρΓ  ο  ΒΕΐ3Αζ)  21  εντεταγμενον]  ενγεγραμμενον  ̂ * 
(ε77·  0*)  I  αΧηθιας  Γ)*  {-θειας  <33)  |  περι]  υπερ  Α  |  η  1°]  ημιν  Α  XII  ετει] 
ρτ  τω  Β*  (ΪΓηρΓοΙϊ  Β30)  |  ισχυν  κ.  κράτος  2  βασιλιαις  Ο*  (-λειαίϊ  (^3) 
4  αν  στη]  αναστη  ̂ *  |  τεσσάρας  Β;ι1>Α(2  |  κυρειαν]  κυριαν  Α(^  |  τουτων]  +  δο- 
θησεται  Α  5  €ΐί  των  αρχόντων  αυτών  ενισχύσει  εττ  αυτών]  ενισχ.  επ  αυτών 
εις  των  αρχ.  αυτού  Α  \  κυριαν  {-ρειαν  Β3,))  πολλην]  κυριειας  ποΧΧης  εττ  εξουσίας 
αυτού  Α  κυριαν  ποΧλην  επ  εξουσίας  αυτού 
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ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

σει    δυναστεία    μεγάλη   η    δυναστεία   αυτού.     6  και  συντέλειαν  6 
ένιαυτών  ιίξει  αύτούς,   και  εισελεύσεται  βασιλεύς  Αιγύπτου  εις  την 

βασιλείαν  την  βορρά  ποιησασθαι  συνθηκας·  κα\  ου  μη  κατίσχυση, 
οτι  ο  βραχίων  αυτού  ου  στήσει  ισχύν,  και  6  βραχίων  αυτόν  ναρ- 

κησει   καϊ   των   συμπορευομένων  μετ*   αντού,    κα\   μενεϊ   εϊς  ώρας. 
7  καϊ  άναστησεται  φντον  εκ  της  ρίζης  αυτού  καθ'  εαυτόν,  και  ήξει  η 
έπϊ  την  δνναμιν  αυτού  εν  ισχύι  αυτού  βασιλεύς  βορρά,  καϊ  ποιήσει 

ταραχην  και  κατισχύσει.    8  και  τους  θεούς  αυτών  καταστρέψει  μετά  8 
των  χωνευτών   αυτών,    και  τούς   όχλους  αυτών  μετά  τών  σκευών 
τών  έπιθυμημάτων  αυτών,  το  άργνριον  και  το  χρυσίον,  εν  αιχμα- 

λωσία   άποίσουσιν   είς   Α'ίγυπτον   και   εσται   ετος  βασιλεϊ  βορρά. 
9 και   εισελεύσεται   εις   βασιλείαν    βασιλεύς    Αιγύπτου    ημέρας,   και  9 
επιστρέψει  έπϊ  την   γην  αυτού,  10 και  6  νιος  αύτού'  και  ερεθισθη-  ίο 
σεται,    καϊ   συνάζει    συναγωγην    οχλον    πολλού,    και  εισελεύσεται 

κατ*  αυτήν   κατασύρων.     παρελεύσεται   και   επιστρέψει·    και  παρ- 
οζννθησεται  έπϊ  πολύ.    11  και  οργισθησεται  βασιλεύς  Αιγύπτου,  καϊ  π 
εξελεύσεται  καϊ  πολεμήσει  μετά  βασιλέως  βορρά,  και  στήσει  οχλον 

πολύν,  και  παραδοθησεται  η  συναγωγή  εις  τάς  χείρας  αυτού·  12 και  ΐ2 
ληψεται    την    σνναγωγην,    και    νψωθησεται   η    καρδία   αυτού,  και 

ταράζει   πολλούς   καϊ  ού  μη   φοβηθη.     13 και  επιστρέψει  βασιλεύς  13 
βορρά  και  συνάζει  πόλεως  συναγωγην  μείζονα   παρά  την  πρώτην 

κατά  σνντέλειαν  καιρού  ενιαυτού,  καϊ  εισελεύσεται  εϊς  αύτην  έπ'  αυ- 
τόν εν  οχλω  πολλω  και  εν  χρημασι  πολλοίς.     14 και  εν  τοις  καιροΐς  γ  4 

εκείνοις  διάνοιαι  άναστησονται  έπϊ  τον  βασιλέα  Αιγύπτου,  και  ανοι- 
κοδομήσει τα  πεπτωκότα  τού  έθνους  σον,  καϊ  άναστησεται  εις  το 

άναστησαι  την   προφητείαν,    καϊ  προσκόψουσι.     15 και  έπελεύσεται  τ$ 
βασιλεύς  βορρά,   και  επιστρέψει  τα  δόρατα  αυτού  καϊ  ληψεται  την 
πόλιν  την  όχυράν,  και  οί  βραχίονες  βασιλέως  Αιγύπτου  στησονται 

6  και  εισελεύσεται... μένει  εις  ωρας]  και  θνγατηρ  βασιλέως  τον  νοτον 
εισελεύσεται  προς  βασιλέα  του  βορρά  του  ποιησαι  σννθηκας  μετ  αντον  και 
ου  κρατήσει  ισχνός  βραχιονος  και  ον  στησεται  το  σπέρμα  αυτού  (ίοΓί  αυτής) 
και  παραδοθησεται  αντη  και  οι  προσαγοντες  αυτήν  και  η  νεανις  και  ο  κάτι- 

σχνων αυτήν  εν  τω  καιρώ:  σ' ...τον  ποιησαι  ομονοιαν  και  ου  στησεται  προς  την 
ισχυν  τον  βραχιονος  και  ονχ  νποστησεται  (?νπομενει)  ονδε  προς  το  σπέρμα 
αντον  δγΓ™8       8  αντων  40]  αντον  87*νίά       9  ·*·  βασιλεύς  δγΓ  |  Αιγυπου  87 
10  και  εισελενσεται.,.κατασνρων  (κατά  σύρων  87)]  σ'  και  ελενσεται  ερχόμενη 
και  κατακλνξΌνσα  δγΐ""^   |    επι  πολυ]  α    εως   κραταιωματος   αντης  δγΐ""^ 
11  Αιγύπτου]  τον  νότου  δγΓΙΠ£  (ϊίεπι  15)  |  *  και  εξελενσεται  87  δ)Τ  |  "Φ  και 
στήσει  οχλον  πολύν  (λυ  5\ιρ  Γ3.5:  ΓογΙ  ρπιΐδ  πολλ..)  87        οχλον  π.  δ\τ 
12  ον]  αν  8^ά  18  κατα  σνντέλειαν... επ  αντον]  και  εις  το  τέλος  των 
καιρών  ενιαντων  ελενσεται  ερχόμενος  δγΓ111^  |  αυτήν]  αντο  87*νκ1 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) 

XI  15 

6  λην.     6κα\  μετά  τά  ετη  αντον  σνμμιγησονται,  και  θνγάτηρ  βασιλέως  Β 
τον  νότου  εισελενσεται  προς  βασιλέα  τον  βορρά  τον  ποιησαι  σνν- 
θηκας  μετ    αντον·  κα\  ον  κράτησα  Ισχνός  βραχίονος,   και  ον  στη- 
σεταί  το   σπέρμα  αντον,   και   παραδοθησεται  αντη  και  οι  φέροντες 

η  αντην,  και  η  νεάνις  και  6  κάτισχνων  αντην  έν  τοις  καιροΐς.  7  και 
στησεται  εκ  τον  άνθονς  της  ρίζης  αντης  της  ετοιμασίας  αντον,  κα\ 
ηζει  προς  την  δνναμιν,  και  εισελενσεται  εις  τά  νποστηρίγματα  τον 

8  βασιλέως  τον  βορρά,  και  ποιήσει  έν  αντοις  και  κατισχύσει.  8  και 
γε  τούς  θεούς  αντών  μετά  των  χωνεντών  αντών,  πάν  σκενος  έπι~ 

βνμητον  αντών,  αργυρίου  και  χρνσίον,  μετά  αιχμαλωσίας  ο'ίσει  εις 
9  Α'ίγυπτον  και  αυτός  στησεται  υπέρ  βασιλέα  τον  βορρά.  9  και  εϊσ- 
ελεύσεται  εϊς  την  βασϊλε'ιαν  τον  βασιλέως  τον  νότον,  και  αναστρέφει 

ίο  εις  την  γην  αντον.  10 και  οι  ν'ιο\  αντον  σννάζονσιν  οχλον  ανά  μέσον 
πολλών,  και  έλεύσεται  ερχόμενος  και  κατακλνζων,  και  παρελεύσεται 

ιι  και  καθ'ιεται  και  συνπροσπλακησεται  εως  της  ισχνός  αντον.  ΙΓκαι 
άγριανθησεται  βασιλεύς  τον  νότον,  και  έξελεύσεται  και  πολεμήσει 
μετά  τον  βασιλέως  τον  βορρά,  και  στήσει  οχλον  πολύν,  και  παρα- 

ΐ2  δοθησεται  όχλος  έν  χειρι  αντον·  12  και  λημψεται  τον  οχλον,  και 
νψωθήσεται  η  καρδία  αυτού,  και  καταβαλεΊ  μυριάδας,  και  ού  καη- 

ΐ3  σχύσει.  13  και  επιστρέψει  βασιλεύς  τον  βορρά  και  αξει  οχλον 
πολνν  νπέρ  τον  πρότερον,  και  εϊς  τό  τέλος  τών  καιρών  ένιαντών 

ΐ4  έπελεύσεται  εισόδια  έν  δυνάμει  μεγάλη  και  έν  υπάρξει  πολλή.  14 και 
έν  τοΊς  καιροις  έκείνοις  πολλοί  έπαναστησονται  έπ\  βασιλέα  τον  νότον, 

και   ο'ι  υ'ιοϊ  τών   λοιπών   τον  λαού   σον  έπαρθησονται  τον  στησαι 
ΐ5  δρασιν,  και  άσθενησονσιν .  15 και  εϊσελεύσεται  βασιλεύς  τον  βορρά, 

και  έκχεεΊ  πρόσχωμα  και  σννλήμψεται  πόλεις  όχνράς,  και  οι  βρα- 
χίονες τοί  βασιλέως  τον  νότου  στησονται,  και  αναστ^σοι/ται  και  οι 

6  σνμμιγήσονται]  αποσυμμιγησονται  Α  σνμμιγησεται  0*  (-σονται  Ο3)  |  Α(^ θυγατηρ]  ρΓ  η  Α(^)  |  βασιλέως]  βασι\ενς  Α  7  στησεται]  αναστησεται 
Β^Αί^  |  εκ]  εττι  0.  |  αυτής]  αυτόν  <2  |  της  ετοιμασίας]  εττι  της  ετ.  Α  επι  την 
ετοιμασιαν  0*  (της  ετοιμασίας  0*)  \  οτα  εν  Α  8  αυτών  ι°]  +  καταστρέψει 
Β3,3Α  |  και  2°]  η  (|)*  (κ  ̂ Γη^)  10  α^α  μέσον]  δυναμεώ\  Α  δυνάμεως 

|   ελευσεται]  εϊσελεύσεται  Α(^   |  ερχόμενος]    αρχ.    Α   \    καθιειται   Α(^  [ 
συνπροσπλακησεται  (συμττρ.  Β15)]  ττροσνμττλακησονται  Α  προσσνμπλακησεται 

11  βασιλεύς  του  νότου  και]  και  ο  βασ.  του  νότου  Α  |  του  βασιλέως] 
ογπ  του  Α(^  |  όχλο*]  ρΓ  ο  Α(^  12  ληψεται  Ι!1"  |  νψωθησεται]  υπερυψω- 
θησεται  Α  13  βασιλεύς]  ρί  ο  ΑΓ,)  |  α£ει]  εξει  Α  \  το  τέλος]  οηι  το 
("<)  |  οηι  ενιαυτων  (^)  14  των  λοιττων]  των  λοιμών  Α  παραβάσεων  0* 
ίδΐιρεΓδΟΓ  συ')  θ' :  ο'  των  λοιμών  (^)ιηκ  |  ασθενησουσι  (,);ι  15  βασιλεύς]  ρΓ  ο 
Α  |  συλληψεται  ΈΡζ}*  συλλημψ.  Α(^*  |  πολις  ̂ *  (-λβυ  <3α)  |  στησονται]  ρΓ 
ου  Α<2  |  οιη  και  6°  Α<3 
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χι  ιό 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

87  μετά  των  δυναστών  αύτού,  και  ονκ  εσται  αντώ  Ισχύς  εϊς  το  άντι- 

στηναι  αύτώ.     ι6κα\   ποιήσει  6  είσπορευόμενος  επ*  αύτον  κατά  το  ιό 
θέλημα  αντον,  κα\  ούκ  εσται  ό  άνθεστηκώς  εναντίον  αυτόν·  κα\  στη- 

σεται  εν  ττ)  χώρα,  και  επιτελεσθησεται  πάντα  τα  εν  τα"ις  χερσιν 
αντον.     17  και   δώσει   το   πρόσωπον   αντον   επελθείν  βία  το  έργον  χη 
αντον,  κα\  σννθηκας  μετ   αντον  ποιησεται·  και  θυγατέρα  ανθρώπου 
δώσει  αντώ  εις  το  φθεΊ,ραι  αύτην,  και  ού   πείσεται  και  ουκ  εσται. 

18 και  δώσει  το  πρόσωπον  αυτοί)  επ\  την   θάλασσαν   και  ληψεται  ι8 
πολλοίς,  και  επιστρέψει  όργην  όνειδισμού  αύτών  εν  ορκω  κατά  τον 

ονειδισμον  αυτού.    19επιστρεψει  το   πρόσωπον   αυτού   εϊς  το   κάτι-  19 
σχύσαι  την  χώραν  αυτού,  και  προσκόπτει  και  πεσείται,  και  ούχ  εύ- 
ρεθησεται.    20  και  άναστησεται  εκ  της  ρίζης  αυτού  φντόν  βασιλείας  20 
είς  άνάστασιν,  άνηρ  τΰπτων  δόξαν  βασιλέως·  και  εν  ημεραις  εσχά- 
ταις  συντριβησεται,  και  ουκ  εν   όργί}  ονδε  εν  πολεμώ·   21  και  άνα-  2ΐ 
στησεται  επ\  τον  τόπον  αντον   ευκαταφρόνητος,  και  ον  δοθησεται 

67γ'  αυτόν  δόξα  βασιλέως·  και  ήξει  εξάπινα,  κατισχύσει  βασιλεύς 
εν  κληροδοσία  αυτού.     22 και  τούς  βραχίονας  τούς  συντριβεντας  συν-  22 
τρίψει  από  προσώπου  αύτού.     23 και  μετά  της  διαθήκης  και  δήμου  23 
συνταγέντος   μετ    αύτού   ποιήσει   ψεύδος,   και   επ\    έθνος  ισχυρον 

εν   όλιγοστώ   εθνει   2*εξάπινα   ερημώσει    πόλιν,    και    ποιήσει    οσα  24 
ούκ  εποίησαν  οί  πατέρες  αύτού  ούδε  ο'ι  πατέρες  των   πάτερων  αυ- 

τού-  προνομην  και  σκύλα  και  χρήματα   αύτοϊς  δώσει,  και  επ\  την 
πόλιν  την  ίσχυράν   διανοηθησεται,   και   οι  λογισμοί   αύτού   είς  μά- 

την.    25και  εγερθησεται  η  Ισχύς  αύτού  και  η   καρδία  αύτού  επ\  τον  25 
βασιλέα  Αιγύπτου  εν  οχλω  πολλω,  και  ό  βασιλεύς   Αιγύπτου  ερε- 
θισθησεται  εις  πόλεμον  εν  οχλω  ίσχυρω  σφόδρα  λίαν  και  ού  στη- 

σεται, οτι  διανοηθησεται  επ'  αύτόν  διάνοια.     26 και  καταναλώσουσιν  26 
αύτον  μεριμναι  αύτού   και   άποστρεψουσιν  αύτόν,  και  παρελεύσον- 
ται,  και   κατασυριεί,   και   πεσούνται  τρανματίαι   πολλοί.    27 και  δυο  27 
βασιλείς  μόνοι   δειπνησονσιν   επ\  το   αντο  και  επι  μιας  τραπέζης 

φάγονται,    και    ψενδολογησονσι    και    ονκ    εύοδωθησονται·   ετι  γάρ 

$>γι  16  εν  τη  χωρα]  +  τη$  θελήσεως  3γΓ  (οΓ  Ηίει)  εν  γη  ενδοξω  ̂ γι^ζ  \ 
και  επιτελεσθησεται... αυτού]  σ'  και  αναλωθησονται  δια  των  χειρών  αντου 
^,γϊ^ζ  |  οπι  τα  8γΓ  17  το  έργον]  ρΓ  παν  δγΓ  18  πολλού*]  ϊηοβρ 
χόλο  87*  (χολλ.  871)  22  βαρχιονας  87εά  23  εν  υλιγοστω  εθνει]  σ' 
ωί  εν  ολιγω  εθνει  ήσυχη  8γΓιη§:  24  και  επι  τ.  πολιν  τ.  ισχνραν]  α'  και 
επι  τα  οχνρωματα  3)τιιη*  25  διάνοια  8γΓ  26  παρελευσεται  8)Τ 
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XI  27 

ι6  εκλεκτοί  αυτόν,  και  ούκ  εσται  Ισχυε  τού  στηναι.     16  και  ποίησα  ό  Β 
είσπορευόμενος   προς  αυτόν  κατά  το  θέλημα  αυτού,  κα\  ουκ  εστίν 
εστώς  κατά   πρόσωπον  αύτού·  καϊ  στησεται  εν  ττ}  γη  του  σαβείρ, 

17  και  τελεσθησεται  εν  τη  χειρϊ  αυτοί).  17  και  τάξει  το  πρόσωπον  αυ- 
τού είσελθεϊν  εν  ίσχύι  πάσης  της  βασιλείας  αυτού,  κα\  ευθεία  πάντα 

μετ    αυτόν   ποιήσει·  καϊ  θυγατέρα  των   γυναικών   δώσει   αύτω  του 
ιδ  διαφθειραι  αντην,  και  ού  μη  παραμείνη,  κα\  ούκ  αντω  εσται.  ι8και 

επιστρέψει  το  πρόσωπον  αυτού  εις  τάς  νήσους  και  σνλλημψεται 
πολλάς,    και   καταπαύσει   άρχοντας   όνειδισμον    αυτών    πλην  όνει- 

19  δισμός  αυτού  επιστρέψει  αύτω.  19 και  επιστρέψει  τό  πρόσωπον 
αυτού  εις  την  ισχύν  της  γης  αύτού,  και  ασθενήσει  και  πεσειται,  και 

2ο  ούχ  εύρεθησεται.  20 και  άναστησεται  εκ  της  ρίζης  αύτου  φυτόν  της 
βασιλείας  επ\  την  ετοιμασίαν  αυτού  παραβιβάζων,  πράσσων  δόξαν 
βασιλείας·   και  εν  ταΐς  ημεραις  εκείναις  συντριβήσεται,  και  ούκ  εν 

2ΐ  προσώποις  ούδε  εν  πολεμώ.  21  στησεται  επ\  την  ετοιμασίαν  αυτού· 
εξονδενώθη,  και  ούκ   έδωκαν  επ'  αυτόν  δόξαν  βασιλείας·  και  ήξει 

22  εν  εύθηνία,  και  κατισχύσει  βασιλείας  εν  όλισθρημασιν.  22 και  βρα- 
χίονες τού  κατακλύζοντος  κατακλυσθησονται  από  προσώπου  αύτού 

23  και  σνντριβησονται,  και  ηγούμενος  διαθήκης·  23 και  από  τών  σννανα- 
μίζεων  προς  αύτόν  ποιήσει  δόλοι/,  και  άναβησεται  και  υπερισχύσει 

24  αύτούς  εν  όλίγω  εθνει.  24  και  εν  εύθηνία  και  εν  πίοσι  χώραις  ηζει, 
και  ποιήσει  ά  ούκ  εποίησαν  οι  πατέρες  αύτού  και  οι  πατέρες  τών 

πάτερων  αύτού·  προνομην  και  σκύλα  και  νπαρξιν  αύτοίς  διασκορπιεϊ, 

25  και  ίττ'  Α'Ίγυπτον  λογιεϊται  λογισμούς  και  εως  καιρού.  25 και  εζε- 
γερθησεται  η  ισχύς  αύτού  και  η  καρδία  αύτού  επ\  βασιλέα  τού  νότου 
εν  δυνάμει  μεγάλη,  και  ό  βασιλεύς  τού  νότου  συνάψει  πόλεμον  εν 

δυνάμει  μεγάλη   και   Ισχυρά  σφόδρα·  και  ού   στησονται,  οτι  λογι- 
20  ούνται  67τ'  αύτόν  λογισμούς.  26 και  φάγονται  τά  δέοντα  αύτού  και 

συντρίψουσιν  αύτόν,  και  δυνάμεις  κατακλύσει,  και  πεσούνται  τραυ- 
27  ματίαι  πολλοί.  27 και  αμφότεροι  οι  βασιλείς,  αϊ  καρδίαι  αύτών  εις 

πονηρίαν,  και  επ\  τραπεζη   μια   ψευδή  λαλησουσιν,  και  ού  κατευ- 

16  στησεται]  στησονται  Α  |  τη  γη]  οη  τη  Α  \  σαββειρ  Α  |  τελεσθησεται]  α  ζ) 
σνντελεσθ.  Α(^  |  χειρι]  γη  (,)*  (χειρι  Ο^ε)  17  βασιλιάς  ζ}*  (-λΐΐας  ζ)3) : 
ϊίβπι  ίο  Βίδ,  ι\  \λ%  18  συλληψεται  Β1^3  |   ονειδισμος]  ρΓ  ο  Α(^) 
19  ισχυν]  αρχήν  Α  20  της  βασιλείας  (-λιας  Ηίο  εΙ  Α)]  οιτι  της  Α<^  | 
ταις  ημεραις  εκειναις  δΐιρ  ταδ  Β*5*  21  ολιθρημασιν  Β*  ολισθρ.  Βα1)  ολοθρη. 
ΒΜε  ολισθημασιν  Α<3*  (-σι  22  κατακλυσθησονται]  τρν  και  Α 
23  αυτούς]  αυτού  Α(£  24  πιοσι]  ττλιοσιν  Α(^*  (πλειοσι  ̂ <1)  |  ογπ  αντοις 
Α  |  διασκορπίσει  Α  \  λογισμούς]  διαλογισμούς  Α  +  αυτού  Α(^  25  επι]  και 
Α  |  (.ν  2°]  ρΓ  και  Α  26  αυτόν]  αυτού  Α  27  λαλησουσι  0* 
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XI  28 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

συντεΧεια  εις  καιρόν.    28και  επιστρέφει   επ\  την  χώραν  αύτού  εν  28 
χρήμασι  ποΧλοϊς,  και  η  καρδία  αυτόν  επι  την  διαθήκην  του  άγιου· 
ποιήσει   και  επιστρέψει  επί   την  χώραν  αυτού.     29εΙς   καιρόν   επι-  29 
στρέψει  καϊ  εϊσεΧεύσεται  εις  Α'ίγυπτον,  και  ουκ  εσται  ως  η  πρώτη 
και   η    εσχάτη.      30  καϊ   ηξουσι   'Ρωμαϊοι   και    εζώσουσιν    αυτόν    και  30 
εμβριμησονται   αύτω,    και   επιστρέψει,    κα\   όργισθήσονται   επι  την 
διαθήκην  του  αγίου·  κα\  ποιήσει  κα\  επιστρέψει,  και  διανοηθήσεται 

επ    αυτούς  άνθ'  ών   εγκατεΧιπον  την   διαθήκην  του  άγιου.     31  και  31 
βραχίονες  παρ   αυτόν  στησονται  καϊ  μιανούσι  το  αγιον  του  φόβον, 
και  άποστησουσι   την   θυσίαν,    και  δώσονσι  βδεΧυγμα  ερημώσεως. 

32καί  εν  άμαρτίαις  διαθήκης  μιανούσιν  εν  σκΧήρω  Χαω·   και  ό  δήμος  32 
6    γινώσκων    ταύτα    κατισχνσονσι    και    ποιήσονσι,   33  καϊ    εννοον-  33 
μενοι  τον  εθνονς  συνησουσιν  ε\ς   πολλούς,  και   προσκόψουσι  ρομ- 

φαία και  παΧαιωθήσονται  εν  αυτή,  κα\  εν  αιχμαλωσία  κα\  εν  προ- 
νομή  ημερών  κηΧιδωθήσονται.     34και  οταν  συντρίβωνται,  σννάξονσιν  34 
ισχνν  βραχεϊαν,  καϊ  επισνναχθήσονται  βτγ  αυτούς  πολλοί  επ\  πό- 
Χεως  και  πολλοί  ώ$·  εν  κΧηροδοσία.     33  καϊ  βκ  τών  συνιεντων  δια-  35 
νοηθησονται  εις  τ6  καθαρίσαι  εαυτούς  και  βι?  το  εκΧεγήναι  και  «$ 
το   καθαρισθήναι  εως   καιρόν  σνντεΧείας·  ετι  γαρ  καιρός  είς  ώρας. 
36 και  ποιήσει  κατά  το   θεΧημα  αυτού  6  βασιΧενς,  και  παροργισθή-  36 
σεται  και  νψωθησεται  επ\  πάντα  θεόν,  και  επι  τον  θεον  τών  θεών 

εξαΧΧα  ΧαΧήσει,  και  ενοδωθησεται  εως  αν  σνντεΧεσθη  ή  οργή·  εις 
αύτον  γαρ   σνντέΧεια  γίνεται.     37  και  επ\  τούς  θεούς  τών  πάτερων  37 
αύτού  ού  μη  προνοηθη,  και  εν  επιθνμία  γνναικος  ού  μη  προνοηθη· 
οτι   εν    παντϊ  νψωθησεται,    και    ύποταγήσεται   αύτω    εθνη  ισχυρά. 
3δ67τι    τον   τόπον    αύτού    κινήσει,    καί    θεον    ον    ούκ    έγνωσαν   οι  33 

πατέρες  αύτού  τιμήσει  εν  χρυσίω  και  άργυρ'ιω  και  Χίθω  ποΧντεΧεΙ. 
και  εν  επιθυμήμασι  39  ποιήσει  πόΧεων  και  εις  όχύρωμα  ϊσχνρον  ηξει  39 

29  ·*■  επιστρέψει  87  8γΓ  30  -ί-  και  επιστρέψει  (δίφει^ΟΓ  -τ  )  και  όργι- 
σθήσονται 87      και  επιστρ.  κ.  οργισθησεται  3>τ  31  ΒλελγρΜά.  ερΗ- 

Μωοεωο  δγΓ1"2         37  τοι/?  θεούς]  τον  θεον  δ}Τ         38  κινήσει]  κινηθτσβται 
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XI  39 

28  θννει·  οτι  ετι  πέρας  είς  καιρόν.     28 και  επιστρέψει  (ι$  την  γην  αν-  Β 
τον  εν  νπάρξει  ποΧΧη,  και  η  καρδία  αντον  έπι  διαθηκην  άγίαν,  και 

29  ποιήσει  και  επιστρέψει  εις  την  γην  αντον.  29εϊς  τον  καιρόν  επι- 
στρέψει  και  ηξει  εν  τώ   νότω,  και  ουκ  εσται  ως  η  πρώτη  και  ή 

3ο  εσχάτη.  30 και  εισεΧενσονται  εν  αντω  οι  έκπορενόμενοι  Κίτιοι,  και 
ταπεινωθησεται,  και  επιστρέψει  και  θνμωθησεται  επ\  διαθηκην 
άγίαν  και  ποιήσει  και  επιστρέψει,   και  σννησει  έπ\  τονς  καταΧι- 

3ΐ  ττόιταί  διαθηκην  άγίαν.  31  και  σπέρματα  εξ  αντον  άναστησονται 
και  βεβηΧώσονσιν  το   άγιασμα  της   δνναστείας,  και  μεταστησονσιν 

32  τον  ένδεΧεχισμόν,  και  δώσονσιν  βδέΧνγμα  ηφανισμένον.  32 και  οί 
άνομονντες  διαθηκην  έπάξονσιν  εν  οΧισθρημασιν   και  λαό?  γινώσκον- 

33  τβϊ  #εόι>  αντον  κατισχνσονσιν  και  ποιησονσιν,  33  και  οί  συνετοί  του 
λαοί;  σννησονσιν  εις  ποΧΧά,  και  άσθενησονσιν  εν  ρομφαία   και  ή» 

34  φΧογι  και  ε'ι/  αΙχμαΧωσία  και  ε'ι>  διαρπαγη  ημερών.  34 και  ίΡ  τω 
ασ^βν^σ-αι  αντονς  βοηθηθησονται   βοηθειαν  μικράν,   και  προστεθη- 

35  σονται  προς  αντονς  ποΧΧο\  εν  οΧισθρημασιν.  35 και  από  τώι/  σννι- 
έντων  άσθενησονσιν  τον  πνρώσαι  αντονς  και  τον  έκΧέξασθαι  και 

36  του  άποκαΧνφθηναι  εως  καιρόν  πέρας·  οτι  ετι  εις  καιρόν.  36 και 
ποιήσει  κατά  το  θέΧημα  αντον·  και  νψωθησεται  6  βασιΧενς  και 
μεγαΧννθησεται  επ\  πάντα  θεόν,  και  λαλήσει  νπέρογκα,  και  κατευ- 

θύνει μέχρις  ου  σνντεΧεσθη   η  όργη·   εις  γαρ   σνντέΧειαν  γίνεται. 
37  37  και  επί  παντός  θεον  των  πατέρων  αντον  ού  σννησει,  και  έπιθν- 

μία  γυναικών,  και  ε'πί  παν  θεον  ού  σννησει·  οτι  επ\  πάντας  μεγα- 
■β  Χννθησεται.     3®και  θεον  μαωζείν  έπϊ  τόπον  αντον  δοξάσει,  και  θεον 

ον  ούκ  έγνωσαν  οί  πατέρες   αντον   δοξάσει  εν  χρνσω  και  άργνρω 
39  και  λι#ω  τιμίω  και  ει*  έπιθνμημασιν.     39καί  ποιήσει  τοις  όχνρώμασιν 

29  και  τ;  έσχατη]  και  ω?  77  6(ΤΧ·  Αί^1"2  οιη  30  εν]  ρΓ  οι  Α(^  |  οι  Αζ> 
εκ7Γορ.]  ρΓ  και  Α(^)  |  Κ ιτιοι]  ρΓ  Χεττιειμ  ̂ *  (ΐπιρΓοΒ  (^?)  |  καταλείποντας  Αζ^)* 
31  και  ι°]  ρΓ  και  βραχιονβς  Α(^  |  αναστησοται  Β*  (-σονται  Βα1>)  |  βεβηλωσονσι 
(^)α  |  δυναστεία*  (-τιαί  (^*)]  δυναμ,εωϊ  Α  |  μεταστησονσι  ^ίι  |  ενδελεχίσμον] 
ενδελεχιστον  Α  |  δωσουσι  32  οι]  λαοι  Α  |  εταξονσιν]  εξαξουσιν  Α  | 
οΧισθρημασιν]  ολισθημασιν  Α(^*  (-σι  Ρ3) :  ϊίοιη  34  I  Τ1^0"*0^  -Α-  I  κατισχυ- 
σουσι,  ττοιησονσι  0*  33  του  λάου]  λαου  μου  Α  λαου      |  οη  εν  ι° 
(δαρβΓδΟΓ  <53)  |  φΧογι]  πνρι  ̂ *  (φλογει  0™%  οογγ  -71)  34  βοηθησονται  0* 
(βοηθηθησ.  (,)3)  \  βοηθιαν  ()*  |  7Γ/>οί]  ε7Γ  Α(^)  35  ασθενησουσι  0*  |  οηι  και 
2°  Α  36  νψωθησεται  ο  βασιλεύς  κ.  /ΐ^αλυ^ησεται]  υι/'.  και  μεγ.  ο  βασ.  Α 
βασ.  υψ.  κ.  μεγ·  ̂ 2  |  θεον]  +  και  εττι  τον  θν  των  θεων  Α^  |  μέχρις  τον  Β*  (μ. 
ου  Β1»)  |  συντελιαν  <3*  37  παντός  θεου]  παντας  θεούς  ΒαΒΑ(2  |  οιη  ου 
1°  Α  |  ε7Π0υαια]  επιθνμιαν  Α  επι  επιθυμιαν  0.  |  παν]  πάντα  Α(^  38  μα- 
ωζει  Α  |  δοξάσει  ι°]  ρΓ  ου  Λ  |  έγνωσαν]  ηδεισαν       |  χρυσιω  Α(,)  |  αργυριω 
<2  |  επιθυμημασι  ̂   39  οχνρωμασι  1$0* 
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χι  4ο 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο*) 

87  μετά  θεού  αλλότριου·  ον  εάν  επιγνώ,  πληθννεΐ  δόξαν  και  κατακυ- 
ριεύσει αυτόν  βπι  πολύ,  και  χωράν   άπομεριεϊ  είς  δωρεάν.     40 και  4° 

καθ*   ωραν    συντέλειας   συγκερατισθησεται    αύτω    ό    βασιλεύς  Αι- 
γύπτου, και  εποργισθησεται  αύτω  βασιλεύς  βορρά  εν  αρμασι  και 

εν   ιπποις   πολλοίς   και   εν  πλοίοις   πολλοίς,   και   είσελεύσεται  είς 

χωράν  Αιγύπτου.    41  και  επελεύσεται  εις  την  χωράν  μου,  και  πολλαι  41 
σκανδαλισθησονται·  και  αύται  σωθησονται  άπο  χειρός  αύτού,  Έδώ/χ 
και  Μωάβ  και  κεφάλαιον  υιών  Άμμων.     42 και  άποστελεΐ  χείρα  αύ-  42 
του  εν  ταίς  γαίαις,  και  εν  χωρα  Αιγύπτου  ουκ  εσται  εν  αύτη  δια- 

σωζόμενος.    43 και  κρατήσει  του  τόπου  του  χρυσ'ιου  και  τοί)  τόπ-ου  43 
τού*  αργυρίου  και  πάσης  της  επιθυμίας  Αιγύπτου,   και  Αίβυες  και 
Αιθίοπες  έσονται  εν   τω  οχλω  αύτού.     44 και  ακοή  ταράζει  αύτον  44 
από   ανατολάι/   και   βορρά,    και   εξελεύσεται   εν   θυμω  ίσχυρώ  και 
ρομφαία  άφανίσαι  και  αποκταναι  7τολλουρ·  45 και  στήσει  αύτού  την  45 
σκηνην  τότε  ανά  μέσον  των   θαλασσών  και  τοί)   ορούς  της  θελή- 

σεως του  άγίου'  και  ηζει  ωρα  της  συντέλειας  αύτού,  και  ούκ  εσται 
βοηθών  αύτω.  ΙΚαι  κατά  τήν  χωράν  εκείνην  παρελεύσεται  ι  χπ 
Μιχαήλ  ό  άγγελος  ό  μέγας,  ό  εστηκως  επ\  τούς  υιούς  τού  λαού  σου· 

εκείνη  η  ήμερα  θλίψεως,  οία  ούκ  εγενηθη  άφ'  ου  εγενηθησαν  εως 
της  ημέρας  εκείνης·  και  εν  εκείνη  τη  ήμερα  ύψωθησεται  πάς  ό  λαος 
ος  αν  εύρεθη  εγγεγραμμένος  εν  τω  βιβλίω.     2 και  πολλοί  των  καθέν-  2 
δόντων  εν  τω  πλάτει  της  γης  άναστησονται,  οι  μεν  εις  ζωην  αίώνιον, 
οι  δέ  6ΐ$·  όνειδισμόν,  οι  δε  εις  διασποράν  και  αίσχύνην  αίώνιον  3καϊ  3 
οι  σννιεντες  φανούσιν  ως  φωστήρες  τού  ούρανού,  και  οι  κατισχυ- 
οντες  τούς  λόγους  μου  ωσε\  τά  άστρα  τού  ούρανού  εις  τον  αιώνα 
τού  αιώνος.    4 και  συ,  Αανιηλ,  κάλνψον  τά  προστάγματα  και  σφρά-  4 
γισαι  το  βιβλίον   εως   καιρού   συντέλειας,   εως   αν   άπομανώσιν  οι 
π ολλοί  και  πλησθη  η  γη  αδικίας. 

8γΓ  40  0γΝΚερΛΤΙ0θΗ0€Τώ.Ι  5γΓΠ1>?  41 — 42  *  και  πολλαι  (·*■  87)... χειροϊ 
(χειρών  3γι·)  αντον  (  *·  87). ..εν  7αιί  ^7  εί  "Ι  νίά  8γι·)  γαιαις  §7  %Γ 
41  Μωαμ  87  ΧΠ  1  παρε\ενσε\  87  3  συνιε\εντε$  87 
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XII  4 

τών  καταφυγών  μ€τά  θεοί)  άλλοτρίον,  καϊ  πληθννεΐ  Βόζαν,  και  νπο-  Β 
4ο  τάξει  αντοίς  πολλούς,  και  γήν  διβλεΐ  εν  δώρου.  40 και  εν  καιρόν 

πέρατι  σννκερατισθήσεται  μετά  τον  βασιλέως  τον  νότου,  καϊ  σνν- 

αχθήσεται  έπ*  αντον  6  βασιλεύς  6  τον  βορρά  εν  άρμασιν  και  ιπ- 
πενσιν  κα\  εν  νανσίν  πολλαϊς^  κα\  είσελενσονται  εϊς  την  γήν  και 

4ΐ  συντρίψει  και  παρελενσεται.  41  και  εισελενσεται  εις  την  γήν  τον 
σαβαείν,  και  πολλοί  άσθενήσονσιν  και  οντοι  διασωθήσονται  εκ  χει- 

42  ρος  αντον,  Έδώρ.  και  Μωάβ  και  αρχή  νιων  Άμμων.     42 και  εκτενεΐ 
την  χείρα  επι  τήν  γήν,  και  γη  Αίγνπτον  ούκ  εσται  εϊς  σωτηρ'ιαν. 

43  43  και  κνριενσει  εν  τοις  άποκρνφοις  τον  χρνσον   και  τον  άργνρον, 
και  εν  πάσιν  έπιθνμητοίς  Αίγνπτον   και   Αιβνων  καϊ   Αιθιόπων,  εν 

44  τοις  όχνρώμασιν  αντών.     44 και  άκοαϊ  και  σπονδαϊ  ταράξονσιν  αντον 
εξ  ανατολών  και  άπο  βορρά,  και  ηξει  εν  θνμω  πολλω  τον  άφανίσαι 

45  7τολλουί·  45 και  πήξει  τήν  σκηνήν  αντον  Έφαδανώ  ανά  μέσον  τών 
θαλασσών  εις  δρος  σαβαειν  άγιον  και  ηξει  εως  μερονς  αντον,  και 

XII   ι  ονκ  εστίν  6  ρνόμενος  αντόν.  ΣΚαι  εν  τω  καιρώ  εκείνω  άνα- 
στήσεται  Μιχαήλ  6  άρχων  ό  μέγας,  6  έστηκώς  επ\  τους  νιονς  τον 

λαον  σον  και  εσται  καιρός  θλίψεως,  θλίψις  οία  ον  γεγονεν  άφ'  ης 
γεγένηται  έθνος  εν  τή  γή  εως  τον  καιρόν  εκείνον  εν  τω  καιρώ 
εκείνω   σωθήσεται   ό  λαός  σον   πάς  ό  γεγραμμενος  εν   τη  βίβλω. 

2  2  και  7Γθλλοι  τών  καθενδόντων  εν  γής  χώματι  έξεγερθήσονται,  οντοι 
εις  ζωήν  αίώνιον,  και  ούτοι  ευ  όνειδισμον  καϊ  6ΐ?  αίσχννην  αίώνιον 

3  3 και  οι  σννιέντες  λάμψονσιν  ως  ή  λαμπρότης  τον  στερεώματος,  και 
άπο  τών  δικαίων  τών  πολλών  ως  οι  αστέρες  εις  τονς  αιώνας  και 

4  έτι.     4  και  σν,  Αανιήλ,  εμφραξον  τονς  λοιπονς  καϊ  σφράγισον  τό 
βιβλίον  *εως  καιρόν  σνντελείας,  εως   διδαχθώσιν  πολλοί   και   πλη-  §  Γ 
θννθη  ή  γνώσις. 

39  αλλότριου]  +  ους  αν  επιγνω  40  καιρού]  τω  καιρώ  Α  |  συγκερα-  Α(^) 
τισθ.  Β3ΐ)  |  με  Β*  (μετα  Β3ΐ))  |  επ  αντον]  μετ  αντον  Α  |  ο  βασιλεύς  ο]  βασιλεύς 
Α<3  |  αρμασι,  ιππενσι,  νανσι  Β1^3  |  ιππενσιν]  ρΓ  εν  Α^  |  εισελενσεται  Α(^) 
41  σαβαειν]  σαβειρ  |  ασθενησουσι  0*  42  χείρα]  +  αυτού  Α(,)  43  τον 
χρνσον  και  τον  αργυρού]  τον  χρνσιου  κ.  τον  αργυρών  {ν  ι°  ίη  αργ·  δΐιρ  γο.5  Α3?)  Α 
τον  χρνσιου  κ.  αργνριον      |  οχη  εν  ι°  Α  44  α0αΐΊσαι]  +  και  του  ανα- 
θεματισαι  Α(^  45  Εφαδανω]  Ενφά\δανω  (ηϊδΐ  ροίίαδ  εν  Φ.)  Α  |  ευ] 
επ  Ρ  |  σαβαειν]  σαβειν  Α  νψηλον  (^)*  (σαβαειν  ̂ η1&)  |  μέρους]  +  ορούς  Α 
XII  1  οπι  θλιφις  ζ)*  (ΗςΛ  ς)ηιε)  |  οπι  γεγονεν  αφ  ης  Β*  (Ηαη  Β3Ϊ)ΠιεΑ) 
γεγονεν  αφ  ον  |  γεγένηται]  γεγεννηται  \  εν  τη  γη]  επι  της  γης  Α(^  (  εν 
3°]  ρΓ  και  Α(^  |  πας]  +  ο  ευρεθείς  Α^  |  ο  γεγραμμενος]  οπι  ο  2  εξ- 
εγερθησονται]  εγερθησονται  Α  |  οιη  ευ  3°  ̂   3  λαμψονσιν]  εκλαμφονσιν 
Α(^  4  τονς  λοιπούς  και  σφράγισον  το  βίβλων]  το  βιβλ.  κ.  σφρ.  τους 
λογούς  Α  τους  λογούς  κ.  σφρ.  το  βιβλ.      |  εω5  2°]  + αν      |  διδαχθωσι  (,)3 
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χιι  5 
ΔΑΝΙΗΛ  (Ο') 

5 Και  είδον   εγώ  Αανιηλ,   και  Ιδού   δύο   έτεροι  είστηκεισαν ,   εις  5 
ένθεν  τού  ποταμού  και  είί  ένθεν.    6καί  είπα  τω  α*ι  τω  περιβεβλη-  6 
μένω  τα  βύσσινα  τω  (πάνω  Πότε  ουν  συντέλεια  ων  ε'ίρηκάς  μοι  των 
θαυμαστών  και  ό  καθαρισμός  τούτων;    7 και  ήκουσα  του  περιβεβλη-  η 

μενού  τα  βύσσινα,  ος  ην  (πάνω  του  ύδατος  του  ποταμού  "Έως  καιρού 
συντέλειας·    και    ύψωσε    την    δεξιάν   και   την    άριστεράν    είς  τον 
ούρανόν,  και  ώμοσε  τον  ζώντα  εϊς  τον   αιώνα  θεον  οτι  εις  καιρόν 
και   καιρούς  και  ήμισυ   καιρού   η   συντέλεια  χειρών   αφέσεως  λαού 

άγιου,  και  συντελεσθησεται  πάντα  ταύτα.    8 και  εγώ  ηκουσα  και  ου  8 
διενοηθην  παρ   αυτόν  τον  καιρόν,  και  είπα  Κύριε,  τις  η  λύσις  τού 
λόγου  τούτου,  και  τίνος  αι  παραβολα.1  αύται;  9 και  είπεν  μοι  Άπό-  9 
τρέχε,  Αανιηλ,  οτι   κατακεκαλυμμενα  και  εσφραγισμενα  τά  προσ- 

τάγματα, εως   αν   πειρασθώσι   και  άγιασθώσι  πολλοί,  10 και  άμάρ-  ίο 
τωσιν  οί  άμαρτωλοΧ  και  ου  μη   διανοηθώσι   πάντες  οι  άμαρτωλοί, 

και  οί  διανοούμενοι  προσέξονσιν.     11  αφ    ου  αν  άποσταθη  η  θυσία  ιι 
διά  παντός   και  ετοιμασθη  δοθηναι  το   βδέλυγμα   της  ερημώσεως, 

ημέρας  χιλίας  διακοσίας  ενενηκοντα.     12 μακάριος    6    εμμένων,    και  ΐ2 
συνάζει  εις  ημέρας  χιλίας  τριακοσίας  τριάκοντα  πέντε.    13και   σν  13 
βάδισον,  άναπαύου·   ετι  γάρ  είσιν  ημεραι  και  ώραι  εις  άναπληρωσιν 
συντέλειας,   και  ανάπαυση   και  άναστηση   επ\  την   δόζαν  σον  είς 
συντελειαν  ημερών. 

5  δυο  έτεροι]  αάηοί  ο  νομός  και  οι  προφηται  8;"^  6  -τ  και  ο  καθαρισμός 
(  4-  87)  τούτων  87  8γΓ  7  τον  περιβεβλημένου... ος  ην]  ζάηοΐ  ο  χριστοί  87"^ 
8  τίνος]  τίνες  (?τι)  3γΓ  10  και  οι  διανοούμενοι  προσεξονσιν]  σ'  και  οι 
επιστήμονες  συνησονσι  87ιηε  δ^Γ^  11  ΤΗ  (δΐο)  ερΗΛΛωΟβωΟ  δ^Γ™^  | 
ημεραι  χϊλιαι  και  διακοσιαι  και  ενεν.  8γΓ1χί  [ημΛ  δισχιλιαι  και  διακ.  και  ενεν. 
$>γν™ε  13  -τ  ετι  γαρ... συντέλειας  87  5>τ 

διΛδΟΓ  ίη  Ιίίί  ηιαίιίδο  Δανιήλ  κατα  τους  ο''\εγραφη  εξ  αντίγραφου. \εχοντος 
την  υποσημει\ωσιν  ταυτην'  Ί&γρα\φη  εκ  των  τετραπλων.\εξ  ων  και  παρετεθη: — 
87  (δϊπιίΙίΐεΓ  δ)τ) 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) 

XII  13 

5  5Καί  ιδοι>  εγώ  Αανιηλ,  και  ιδού  δύο  έτεροι  Ίστηκεισαν,  εις  εν-  Β 
τενθεν  τον  χείλους  τον  ποταμού  και  εις  εντεύθεν  του  χείλους  του 

6  ποταμού.  6  και  είπεν  τω  άνδρ\  τω  ενδεδνμενω  τα.  βαδδείν,  6ς  ην 
επάνω  του  ύδατος  του   ποταμού  "Έως   πότε  το   πέρας  ων  ε'ίρηκας 

η  των  θαυμάσιων;  7 και  ηκουσα  του  ανδρός  του  ενδεδυμενου  τά  βαδ- 
δείν, 6ς  ην  επάνω  του  ύδατος  του  ποταμού,  και  ν-ψ-ωσεν  την  δεξιάν 

αύτοΐι  καϊ  την  άριστεράν  αυτού  εις  τον  ονρανόν,  καϊ  ώμοσεν  εν  τω 

ζώντι  τον  αιώνα  Ότι  εις   καιρόν   καιρών  κα\  ήμισυ   καιροί)·   εν  τω 
8  σνντελεσθηναι  διασκορπισμόν,  γνώσονται  πάντα  ταύτα.     8καί  εγώ 
9  ηκουσα  κα\  ου  συνήκα,  και  είπα  Κύριε,  τί  τά  έσχατα  τούτων;  9  και 
είπεν  Αεύρο  Αανιηλ,  Ότι  ενπεφραγμενοι  και  ε  σφραγισμένοι  οι  λόγοι, 

ίο  εως  καιρού  πέρας  10εκλεγώσιν  και  εκλευκανθώσιν  κα\  πνρωθώσιν 
πολλοί,  και  ανομησωσιν  άνομοι·  και  ου  συνησουσιν  άνομοι,  και  οι 

ιι  νοήμονες  συνησουσιν.  11  και  άπο  καιρού  παραλλάζεως  του  ενδελε- 
χισμού  και  δοθησεται  βδελυγμα  ερημώσεως,  ημεραι  χίλιαι  διακόσιαι 

ΐ2  ενενηκοντα.     12 μακάριος  ό  υπομένων  και  φθάσας  εις  ημέρας  χιλίας 
13  τριακοσίας  τριάκοντα  πέντε.  13  και  συ  δευρο  και  άναπαίιου·  ετι  γαρ 

ημεραι  εϊς  άναπληρωσιν  συντέλειας,  και  άναστηστ)  εις  τον  κλήρόν 
σου  είς  συντέλειαν  ημερών.^  1 

5  ειδον  Β*^  |  ειστηκεισαν  Βα5(,)      6  ειπεν]  ειπον  Α^  |  βαδδι  (ίη  ήη  Ιΐη)  Ανί(1  Αί^Γ 
7  βαδδιν  Α  \  τον  αιώνα]  ρι-  εις  Α  |  καιρών]  και  καιρούς  Α(^Γ  |  ήμισυ]  ρΓ  615  Α  \ 
συντελεσθηναι]  συντελεσαι  Α  |  διασκορπισμόν]  +  λαου  ηγιασ  μενού  και  Α 
+  χειρός  λαου  ηγιασμ.  <^)  + χειρός  λαον  άγιου  Γ  |  ταντ[α  πάντα]  Γνιά  8  και 
βγω]  καγω  Α  |  οηα  ου  Β3ΐ)(^)  |  τα  έσχατα]  οπι  τα  Α  9  εμπεφραγμ. 
Β3ΐ5(2  10  οπι  και  εκλευκανθώσιν  Α0*  (ηαΰ  και  εως  εκλ.  (^π^νκΐ)  | 
πνρωθώσιν  (-σι  Γ)Ά)]  +  και  αγιασθωσιν  Β3,3Α  |  ανομησωσιν  (-σονσιν  (^)Γνκ1)] 
ανοησουσιν  Α  \  συνησουσιν  ι°  (-σι  ϊ>\$  νοησουσιν  Α  \  άνομοι  2°]  ρΓ 
πάντες  Βα1)Π1*·ΆΟΓ  11  και  δοθησεται]  αφ  ου  αναστη  η  θυσία  δια  παντός 
και  ετοιμασθη  δοθηναι  Α  του  δοθηναι  0Τ  |  βδελυγμα]  ρΓ  το  Α(^)Γ  |  ερημωσεως] 
ρΓ  της  Α  |  ημεραις  χιλιαις^  διακοσιαις  Α  \  χιλιαι]  δισχιλιαι  <^)*  (χιλ.  | 
ενενηκοντα]  τεσσερακοντα  Β3  ηικ(οοπ"  -σαρ.)  ηοη  ΐπδϋ  Β5  12  υπομένων] 
νπομεινας  Α  Ο  (-μιν.  0*)  |  χιλιαϊ]  δισχιλια*  (^*  (χιλ.  ί^)  13  δενρυ  Αν'ιά  \ 
ημεραι]  +  και  ωραι  Βα1)  Γ  +  βισιν  Α  |  σΐ'ί'τελβιαϊ  (-λιαϊ  (2*)]  +  και  αναττανση 
Α(^)Γ  |  σνντελειαν]  συντελιαν       |  δυΰ^ΟΓ  ορασις  ια'  Α 
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ΣΟΥΣΑΝ  Ν  Α 

κλτλ  τογο  ο' 

ΚΑΙ  ήν  άνήρ  οίκων  εν  Βαβυλώνι,  και  όνομα  αύτώ  Ιωακείμ,  ι 

2  και  (λαβε  γυναίκα  τ)  όνομα  Ί,ουσάννα,  θυγάτηρ  Χελκίου,  καλή  2 
σφόδρα  και  φοβούμενη  τον  κυριον  3  και  οί  γονείς  αυτής  δίκαιοι,  3 
και  έδίδαξαν  την  θυγατέρα  αυτών  κατά  τον  νόμον  Μ,ωυσή.  4και  ήν  4 
Ιωακείμ  πλούσιος  σφόδρα,  και  ήν  αύτω  παράδεισος  γειτνιών  τω  οίκω 
αύτού'  και  προς  αυτόν  προσήγοντο  οί  Ίουδαϊοι  δια.  το  είναι  αυτόν 
ενδοξότερον  πάντων.  5 Και  απεδείχθησαν  δύο  πρεσβύτεροι  εκ  5 

του  λαού  κριταΧ  εν  τω  ενιαυτω  εκε'ινω,  περι  ων  ελαλησεν  6  δεσπό- 
της οτι  εξήλθεν   ανομία  εκ  Βαβυλώνος  εκ  πρεσβυτέρων  κριτών  οι 

εδόκουν  κυβερνάν  τον  λαόν.    6  και  ήρχοντο  κρίσεις  εζ  άλλων  πόλεων  6 
προς  αυτούς.     7ούτοι    Ιδόντες  γυναίκα  άστείαν  τώ   εΧδει,   γυναίκα  η 
άδελφού  αυτών  εκ  τών  υιών  Ισραήλ,  όνομα  Σουσάνναν,  θυγατέρα 

Χελκίου,   γυναίκα  ̂ Ιωακείμ,    περιπατούσαν   εν   τω   παραδείσω  του 
ανδρός  αυτής  το   δειλινον  8και  επιθυμήσαντες  αυτής,   9διεστρεψαν  ® 
τον  νουν  αυτών  και  εζεκλιναν  τους  οφθαλμούς  αυτών  του  μή  βλεπειν 

εις  τον  ούρανόν  μηδε  μνημονεύειν  κριμάτων  δικαίων.     10 και  άμφό-  ίο 
τεροι  ήσαν   κατανενυγμένοι   περ\   αυτής,   και  έτερος  τω    ετερω  ου 
προσεποιειτο  το  κακόν  το  εχον  αυτούς  περ\  αυτής,  ούδε  ή  γυνή  εγνω 

το   πράγμα  τούτο.     12  και  ως  εγ'ινετο  όρθρος,   ερχόμενοι  εκλεπτον  υ 
αλλτ/λου?  σπεύδοντες,   τις  φανήσεται  αύτη   πρότερος    και  λαλήσει 

προς  αύτήν.     Ι3και  ιδού  αύτη  κατά  το  εΐωθός  περιεπάτει,  και  ό  εις  13 

ΙηδΟΓ  Σουσαννα  87  (δΐιΐ)  α'σ'θ')  8γΓ  1 — 5  και  ην  ανηρ... ενιαυτω 
εκεινω]  δυΐ)  Ιεπιηΐδοΐδ  οηιηία  ΐη  87  εί  (οιιηι  σ'θ')  δ^Γ  4  και  προς αυτο^]  ζάηοί  ούτοι  προσεκαρτερουν  εν  τη  οικία  Ιωακείμ  και  ηρχοντο  προς 
αυτούς  πάντες  87^  |  οι  Ιουδ.]  ίηοερ.  Ιο  87*  (οι  Ιονδ.  871)  I  ΐ"&5  αΐίς  αηίε  είναι 
87?         5  και  απεδειχθ.]  ρΓ  -  87  |  Ο  λεοΤΎΟΤΗΟ  δχι"^  7  ΑΟΤβΙ&Ν 
δ^Γ^ε  |  όνομα  1)15  50Γ  87*  (ίπιρΓοΙ)  ι°  87?)  8 — 9  επιθνμησαντες  αυτής 
διεστρεψαν]  επεθνμησαν  αυτής  διάστρεψαν  τ  ες  3)Τ  10  προσεποίουντο  8)Τ 
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ΣΟΥΣΑΝΝΑ 

κλτλ  ΘεολοτιωΝΛ 

ι        ΚΑΙ   ην   άνήρ   οίκων   εν   ΒαβυΧώνι,    και    όνομα   αύτω    Ιωακείμ.  Β 

2  2  και   εΧαβεν  γυναίκα   τ}   όνομα  Σουσάννα,  θυγάτηρ  ΧεΧκείου,  καλή 
3  σφόδρα  και  φοβούμενη  τον  κύριον.     3  και  οι  γονείς  αυτής  δίκαιοι, 
4  και  εδίδαξαν  την  θυγατέρα  αυτών  κατά  τον  νόμον  Μωυσή.  4  και  ην 
Ιωακείμ  πΧούσιος  σφόδρα,  και  ην  αύτω  παράδεισος  γειτνιών  τω 
οίκω  αυτου'  και  προς  αυτόν  προσηγοντο  οι    Ιουδαίοι,  δια  το  είναι 

5  αυτόν  ενδοξότερον  πάντων.  5 Και  απεδείχθησαν  δύο  πρεσβύ- 
τεροι εκ  του  Χαοΰ  κριταϊ  εν  τω  ενιαυτω  εκείνα»,  περί  ων  εΧάΧησεν 

ό    δεσπότης   ότι   εξήΧθεν   ανομία   εκ    ΒαβυΧώνος   εκ  πρεσβυτέρων 

6  κριτών  οι  εδόκουν  κυβερνάν  τον  Χαόν.  6οΰτοι  προσεκαρτερουν  εν 
τη   οικία  Ιωακείμ,  και  ή'ρχοντο  προς  αυτούς  πάντες  οί  κρινόμενοι. 

7  7  και  εγενετο  ηνίκα  άπετρεχεν  6  \αός  μέσον  ημέρας,  είσεπορεύετο 
8  Σουσάννα  και  περιεπάτει  εν  τώ  παραδείσω  του  ανδρός  αύτης.  8 και 

εθεώρουν   αύτην   οι   δύο   πρεσβύτεροι   καθ*  ημεραν  εϊσπορευομενην 
9  και  περιπατούσαν,  και  εγενοντο  εν  επιθυμία  αύτης.  9 και  δι«- 
στρεψαν  τον  εαυτών  νουν,  και  εξεκΧιναν  τους  όφθαΧμούς  αυτών 
του   μη   βΧεπειν   εις  τον   ούρανόν   μηδε   μνημονεύειν   κριμάτων  δι- 

ιο  καίων.  10  και  ησαν  αμφότεροι  κατανενυγμενοι  περ\  αύτης,  και 
ιι  ούκ  άνηγγειΧαν  άΧΧηΧοις  την  όδύνην  εαυτών  "οτί  ησχύνοντο  άναγ- 
ΐ2  γεΐΧαι  την  επιθυμίαν  αύτών  οτι  ήθεΧον  συγγενεσθαι  αύτη.  12 και 
ΐ3  παρετηρούσαν    φιΧοτίμως    καθ'   ημεραν    όραν    αύτην.      13  και  είπαν 

1  α  ςυαε  αά  ίηίΐ  Όαηϊεΐί*  αοΙηοΙανίπΗΐ*  |  Σωσαννα  Β1-65":  ίίεπι  ;  Α< 
2  Χελκιου  Ί&Α(±  3  Μωση  Α  6  προσεκατερουν  (±*  (ρ  δΐιρεΓδΟΓ) 
10  ανήγγειλαν]  απηγγελλον  Α(^)  |  εαυτών]  αυτών  Α  Ο  11  αναγγειλαι] 
ατταγγειλαι  Α(,)  13  είπαν]  ειττεν  Α 
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Η  ΣΟΥΣΑΝΝΑ  (Ο') 

τών  πρεσβυτέρων  ε'ληλνθει,  και  ιδον  ό  έτερος  παρεγένετο,  και  εις 
τον  έτερον  άνεκρινε  λέγων  Τί  συ  όντως  όρθρου  εξήλθες  ου  παραλα- 

βών με;  14 και  εξωμολογήσαντο  προς  αλλήλους  εκάτερος  την  όδύνην αυτόν. 

Ι9καϊ  είπεν  εις  τω  ετερω  ΐίορενθώμεν  προς  αυτήν  κα\  συνθεμένοι 
προσήλθοσαν  αυτή  κα\  εξεβιάζοντο  αυτήν. 

22  και  είπεν  αυτοϊς  ή  Ιουδαία  Οίδα  δπ  εάν  πράξω  τούτο  θάνατος  μοί 
εστί,  κα\  εάν  μή  πράξω  ουκ  εκφευξομαι  τάς  χεΊρας  υμών  23κάλλιον 
δε  με  μή  πράξασαν  εμπεσειν  είς  τάς  χείρας  υμών  ή  άμαρτεϊν  ενώ- 

πιον Κυρίου. 

13  ελυληθει  8;ε£ΐ 
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έτερος  τώ  ετερω  Πορενθώμεν  δη  εις  οίκον,  οτι  άριστον  ωρα  εστίν  Β 

ΐ4  και  εξελθόντες  διεχωρίσθησαν  αττ'  αλλήλων.     14  και  άνακάμψαντες 
ηλθον  ε'πι  το  αυτό,  και  άνετάζοντες  άλληλονς  την   αϊτίαν  ώμολό- 
γησαν  την  επιθνμίαν  αυτών  και  τότε  κοινή  σννετάξαντο  καιρόν  οτε 

15  αυτήν  δννησονται  ευρεΐν  μόνην.     15  και  εγενετο   εν  τώ  παρατηρειν 
αυτούς  ήμεραν  εΰθετον  είσηλθεν  ποτέ  καθώς  εχθές  και  τρίτης  ημέρας 
μετά  δύο  μόνων  κορασιών,  και  επεθνμησε  Χούσασθαι  εν  τω  παρα- 

ι6  δείσω,  οτι  καύμα  ην.     ι6και  ουκ  ην  εκει  ουδείς  πλην  οι  δύο  πρε- 
17  σβύτεροι  κεκρυμμενοι  και  παρατηρονντες  αυτήν.     17  και  είπεν  τοις 

κορασίοις  'Ένεγκατε  δη  μοι  ελαιον  και  σμηγματα,  και  τάς  θύρας  τον 
ι8  παραδε'ισον  κΧείσατε,  οπως  λονσωμαι.     18 και  εποίησαν  καθώς  είπεν  Λ 

και  απέκλεισαν  τάς  θύρας  τον  παραδείσον,  και  εξήλθαν  κατά  τάς 
πΧαγίας  θύρας  ενεγκαι  τά  π  ροστεταγμενα  αυταΊς,  και  ουκ  εΐδοσαν 

19  τους  πρεσβυτέρους,  οτι  ησαν  κεκρυμμενοι.  19 και  εγενετο  ως  εξηλ- 
θοσαν  τά  κοράσια,  και  άνεστησαν  οι  δύο  πρεσβυται  και  επεδραμον 

2ο  αύτη,  20 και  είπον  Ιδού  αί  θύραι  τον  παραδείσον  κεκλεινται,  και 
ούδείί  θεωρεί  ημάς,   και  εν   επιθνμία  σού  εσμεν   διό  σννκατάθον 

2ΐ  ημίν,  και  γενον  μεθ'  ημών.  21  εΐ  δε  μη,  καταμαρτνρησομεν  σον  οτι 
ην  μετά  σον  νεανίσκος,  και  διά  τούτο  εξαπεστειλας  τά  κοράσια  από 

22  σον.  22  και  άνεστεναξεν  Σονσάννα  και  είπεν  Στενά  μοι  πάντοθεν 
εάν  τε  γάρ  τοντο   πράξω,  θάνατος  μοί  εστίν  εάν  τε  μη  πράξω, 

23  ουκ  εκφεύξομαι  τάς  χείρας  υμών.    23α'ιρετόν  μοί  εστίν  μη  πράξασαν 
24  ενπεσεϊν  εις  τάς  χείρας  νμών  η  άμαρτεϊν  ενώπιον  Κνρίον.  24 και 

άνεβόησεν  φωνή  μεγάλη  Σονσάννα·  εβόησαν  δέ  και  οι  δύο  πρεσβυται 
25  κατεναντι  αυτής.     25  και  δραμών  6  εις  ήνοιξεν  τάς  θύρας  του  παρα- 
26  δείσου.  26ώς  δε  ήκονσαν  την  κρανγην  εν  τώ  παραδείσω  οι  εκ  της 

οικίας,   εισεπηδησαν   διά  της   πΧαγίας   θύρας  ίδεϊν  το  σνμβεβηκος 

27  αύτη.  2?ηνίκα  δε  είπαν  οι  πρεσβυται  τους  Χόγους  αυτών,  κατη- 
σχύνθησαν  οι  δούλοι  σφόδρα,  οτι  πώποτε  ονκ  ερρεθη  Χόγος  τοι- 

13  ωρα  άριστου  Α  14  δυνησονται  αυτήν  15  εχθές]  χθες  | 
τριτην  ημεραν  |  κορασιών  μονών  ()  |  επεθυμησεν  Α(^  16  οι/δβυ  εκει  Α(^) 
17  κορασιοις]  +  αυτής  Α(<)  |  σμηγμα  Α(£  18  οιτι  καθώς  ειπεν  Α  |  παρά- 

δεισου] Λ·  καθώς  ειπεν  Α  |  εξηλθον  Α^  |  πλάγιους  Α  |  ειδοσαν]  είδαν  Α  ιδον  0* 
ειδον  ζ)*  19  εξηλθον  Α(^  |  οπι  και  1°  Α  |  πρεσβυται]  πρεσβύτεροι  Α<^> 
20  θύρες  Ανί(1  |  συγκαταθου  Β1)Γ,)  21  μη]  +  γε  (^  |  ε  ξαπ  έστειλα  Α*  (δΐιροΓδΟΓ 
5  Α1)  22  εκφεύξομαι]  ξομαι  δΐιρ  Γίΐ5  ΒΓ65<;Γ  εκφευσομαι  Α  23  αιρετον] 
αιρετωτερον  Β  (γ680γ)  |  εμττεσειν  Β^Αζ}  \  αμαρτειν]  +  με  Α(£  24  εβόη- 

σαν] ανεβοησαν  |  πρεσβυται]  πρεσβύτεροι  Α(^)  26  βκ]  απο  Α  \  ιδειν] 
+  τι  Α           27  πρεσβυται]  πρεσβύτεροι  Α(^  |  ερρηθη  Β3ΐ) 
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28οί  δε  παράνομοι  άνδρες  άπέστρεψαν  άπειΧούντες  εν  εαυτοις  και  28 
ενεδρεύοντας  Ίνα  θανατώσουσιν  αυτήν   και  έΧθόντες  επί  την  συνα- 
γωγήν  τής  πόΧεως  οΰ  παράκουσαν,  και  συνήδρευσαν  οι  όντες  εκει 
πάντες  οι  νιοι   Ισραήλ·   29  και  άναστάντες  οι  δύο  πρεσβύτεροι  και  29 
κριταϊ  είπαν  Αποστείλατε  επί  Σουσάνναν,  θυγατέρα  ΧεΧκίου,  ητις 

ε'στϊ  γυνή  Ιωακείμ,     οι  δε  ευθέως  έκάΧεσαν  αυτήν.     30 ως  δε  παρε-  30 
γενήθη  ή  γυνη  συν  τω  πατρΧ  εαυτής  και  ττ\  μητρί,  και  οι  παίδες  και 
αι   παιδίσκαι  αυτής  οντες   τον   αριθμόν    πεντακόσιοι  παρεγένοντο, 

και  τά  παιδία  Σουσάννας  τέσσαρα.    31ήν  δε  η  γυνη  τρυφερά  σφόδρα.  31 
32  και  προσέταξαν  οι  παράνομοι  άποκαΧύψαι  αυτήν,  ϊνα  έμπΧησθώσιν  32 
κάλλουί  επιθυμίας  αυτής.     33 και  εκΧαίοσαν   οι   παρ1  αυτής   πάντες  33 
και  όσοι  αυτήν   ηδεισαν   πάντες.    3*άναστάντες  δέ  οι  πρεσβύτεροι  34 
και  κριταΧ  επέθηκαν  τάς  χείρας  αυτών  επ\  της  κεφαΧης  αύτης'  35η  35 
δε  καρδία  αυτής  έπεποίθει  επ\  Κυρίω  τω  θεω  αυτής,  και  άνακύψασα 

εκΧαυσεν  εν  αυτή  Χέγουσα  35  Ά  Κύριε  ό  θεός  ό  αιώνιος,  ό  είδώς  τά  πάντα  35* 
πρ\ν  γενέσεως  αυτών,  συ  οίδας  ότι  ουκ  εποίησα  ά  πονηρεύονται  οι 

άνομοι  ούτοι  έπ'  εμοί.     και   εισήκουσε   Κύριος  τής  δεήσεως  αυτής. 
36 οι  δε  δύο  πρεσβύτεροι  είπαν  Ήμεΐς  περιεπατούμεν  εν  τω  παρα-  36 
δείσω  του  ανδρός  αυτής,  37  και  κυκΧούντες  τό  στάδιον  εϊδομεν  ταύτην  37 
άναπαυομένην  μετά    ανδρός,    και  στάντες    έθεωρούμεν   αυτούς  όμι- 
Χούντας  άΧΧήΧοις,   38 και  αύτοι  ουκ   ήδεισαν  ότι  είστήκειμεν.     τότε  38 
συνειπάμεθα  άΧΧήΧοις  Χέγοντες  Μάθωμεν  τίνες  είσΐν  ούτοι.    39 και  39 
προσεΧθόντες  επέγνωμεν   αυτήν    ό   δέ   νεανίσκος  έφυγε  συγκεκα- 
Χυμμένος.     4°ταύτης  δέ  έπιΧαβόμενοι  έπηρωτώμεν  αυτήν  Τις  ό  αν-  40 
θρωπος;    41  και  ουκ   άπήγγειΧεν  ήμΐν  τις  ήν.    ταύτα  μαρτυρούμεν.  41 
και  έπίστευσεν  αύτοΐς  ή  συναγωγή  πάσα,  ως   πρεσβυτέρων  όντων 
και  κριτών  του  Χαού. 

44-45 Και  ιδού  αγγεΧος  Κυρίου,  εκείνης  εξαγομένης  άποΧέσθαί'  44~ 
και  εδωκεν   ό  αγγεΧος,    καθώς   προσετάγη,  πνεύμα  συνέσεως  νεω- 

28  ελθοντες]  ηλθον  δγΓ  |  παρωκουν  δ;3  (ονν  3ΐιρ€Γ50Γ)  29  θυγατέρα] 
ΐηοερ  τ  87*  |  εκαλεσαν  αυτήν]  απέστειλαν  επ  αυτήν  δγι-"^  32  επιθυμίας 
κάλλους  δγι*       35  αυτη]  εαυτή  §γν       37  αυτούς]  ους  δαρ  ταδ  87 ?  40 
+  ην  δγΓ  |  ο  άνθρωπος]  ο  νεανίσκος  δγΓ111^ 
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28  ούτος  περ\  Σουσάννης.    28 και  εγενετο  ττ}  επαύριον  ως  συνήΧθεν  6  Β 
λαόί  προς  τον  άνδρα  αυτής  Ιωακείμ,  ήΧθον  οι  δύο  πρεσβΰται  πλή- 

ρεις της  ανόμου  εννοίας  κατά  Σουσάννης  του  θανατώσαι  αυτήν,  και 

29  είπαν  έμπροσθεν  του  λαού  29 Αποστείλατε  επ\  Σουσάνναν  θυγατέρα 
3ο  Χελκιου  η   εστίν  γυνή  Ιωακείμ.     ο'ι   δε   α7τε'στειλαι>.     30  και  ̂ λ^ει^ 

αυτή  και  οι  γονείς  αυτής  και  τά  τέκνα  αυτής  και  πάντες  οι  συγγε- 
3ΐ  νείς   αυτής.     31  ή    δε   Σουσάννα  ήν  τρυφερά  σφόδρα   και    καλτ)  τω 
32  είδει.     32 οι  δε  παράνομοι  εκεΧευσαν  άποκαλυφθήναι  αυτήν,  ήν  γάρ 
33  κατακεκαΧυμμενη,  οπως  εμπΧησθώσιν  του  κάΧΧους  αυτής.  33εκΧαιον 

34  δε  οι  παρ*  αυτής  και  πάντες  οί  ίδόντες  αυτήν.  34άναστάντες  δε  οί 
δύο  πρεσβΰται  εν  μέσω  τω  Χαω  εθηκαν  τάς  χείρας  επ\  τήν  κεφα- 

35  Χήν  αυτής·   35ή  δε   κΧαίουσα  άνεβΧεψεν  εις  τον  ούρανόν,  οτι  ήν  ή 
36  καρδία  αυτής  πεποιθυϊα  επί  Κυρίω.  36είπαν  δε  οι  πρεσβΰται  ΐίερι- 

πατούντων  ήμών  εν  τω  παραδείσω  μόνων  εϊσήΧθεν  αΰτη  μετά  δύο 
παιδισκών,  και  άπεκΧεισεν  τάς  θύρας  του  παραδείσου  και  άπεΧυσεν 

37  τάς  παιδίσκας.    37  και  ήΧθεν  προς  αυτήν  νεανίσκος,  ος  ήν  κεκρυμ- 
38  μένος,  και  άνεπεσε  μετ    αυτής.    38ήμεΐς  δε  οντες  εν  τή  γωνία  του 
39  παραδείσου  ίδόντες  τήν  άνομίαν  εδράμομεν  επ'  αυτούς·  39  και  ιδόΐ'τεί 

συγγινομενους  αυτούς,  εκείνου  μεν  ουκ  ήδυνήθημεν  εγκρατείς  γε- 
νέσθαι δια  το  ίσχυειν  αυτόν  ύπερ  ήμάς  και  άνοίξαντα  τάς  θύρας 

4ο  εκπεπηδηκεναι,   40 ταύτης   δε    επιΧαβόμενοι    επηρωτώμεν   τις   ήν  ό 
4ΐ  νεανίσκος·  41  και  ουκ  ηθεΧησεν  άναγγεΐΧαι  ήμϊν.    ταύτα  μαρτυρού- 

μεν.     και  επίστευσεν  αύτοΊς  ή  συναγωγή  ως  πρεσβυτεροις  του  Χαού 

42  και  κριταϊς,  και  κατέκριναν  αυτήν  άποθανεΐν.  Α2άνεβόησεν  δε  φωνή 
μεγάΧτ)  Σουσάννα  και  είπεν  Ό  θεός  ό  αιώνιος  ό  τών  κρυπτών  γνώ- 

43  ο-της,  ό  είδώς  τά  πάντα  πρϊν  γενέσεως  αυτών,  43 σύ  επίστασαι  οτι 
ψευδή  μου  κατε μαρτύρησαν  και  ιδού  αποθνήσκω,  μή  ποιήσασα  μηδέν 

44  ών  ούτοι  επονηρεύσαντο  κατ  εμού.  44 Και  είσήκουσεν  Κύριος 
45  τής  φωνής  αυτής.     45 και  άπαγομενης  αυτής    άποΧεσθαι,  εξήγειρεν 

27  Σουσαννας  Α(^  28  πρεσβΰται]  πρεσβύτεροι  Α(±  |  Σουσαννας  Β^Αί^  Α0_ 
29  Σωσανναν  ΒΓ65(:Ι"  31  Σωσαννα  ΒΓ65εΓ  32  κατακεκαΧυμμενη]  περι- 
κεκαΚ.  33  ιδοντες]  ειδοτες  ̂          34  πρεσβΰται]  πρεσβύτεροι  Α(^  |  το  ι; 
Χαου  Α^  |  χείρας]  +  αυτών  (±  |  της  κεφαλής  Α  35  Κυριω]  ρΓ  τω  Α^ 
36  πρεσβΰται]  πρεσβύτεροι  Α(^  |  και  άπεκΧεισεν . .  .παιδισ κα$]  και  απελυσεν  τας 
παιδισκας  και  άπεκΧεισεν  τας  θύρας  του  παράδεισου  Α  37  ανεπεσεν  Α 
(αναιπ.)  38  εδράμομεν]  επεδραμομεν  39  οπί  και  ιδοντες  συγγ. 
αυτούς  (,)*  (Ηαϊ)  ̂ IΤ12)  |  εγκρατείς]  περικρατεις  Α  41  αναγγειλαι]  απαγγειλαι 
Α(^  42  ανεβοησεν  δε]  και  ανεβ.  Α  43  κατ  ε  μαρτύρησαν]  ε  δΐιρ  Γ&5  Βα1)  | 
επονηρεύσαντο]  5ΐιρβΓ$0Γ  συ'  ̂ ?  θ'  κατ  ε  μαρτύρησαν  44  εισηκουσεν] επηκουσεν  Α  I  Κύριος]  ο  θς  Α 
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τερω  οντι  Αανιήλ.     48  διαστείΧας  δε  ΑανιηΧ  τον  οχΧον  και  στάς  48 
εν  μεσω  αυτών  είπεν  Οντως  μωροί,  νιοι  Ισραήλ;  ουκ  άνακρίναντες 

ούδε  το  σαφές    επιγνόντες   άπεκτείνατε    θυγατέρα  ΊσραήΧ;    31  και  51 
νυν  διαχωρίσατε  μοι  αυτούς  α7τ'  αλλήλων  μακράν,  Ινα  ετάσω  αυτούς. 
51Άώς    δε    διεχωρίσθησαν,    είπεν    ΑανιηΧ   ττ]    συναγωγτ}   Ν£ν    μη  51  ζ 
βΧεψητε  οτι  ούτοι  είσι  πρεσβύτεροι,  Χεγοντες  Ου  μη  ψεύσωνται- 
αλλά  ανακρίνω  αυτούς   κατά  τα.  ύποπίπτοντά  μοι.    52 και  εκάΧεσε  52 
τον   ενα   αυτών,    και    προσηγαγον   τον    πρεσβυτερον    τώ  νεωτερω· 
και  είπεν   αύτω   ΑανιηΧ  "Ακουε  άκουε,  πεπαλαιωμένε  ημερών  κα- 

κών νυν  ήκασί  σου  αί  άμαρτίαι  ας  εποίεις  το  πρότερον,  53πιστευ-  53 
θε\ς  άκουειν  και  κρίνειν  κρίσεις  θάνατον  επιφερούσας,  και  τον  μεν 
άθώον   κατ4κρινας,   τούς   δε    ενόχους  ηφίεις,   τον    κνρίον  Χεγοντος 
Άθώον  και  δίκαιον  ουκ  άποκτενείς.    54 νυν  ούν  νπο  τί  δενδρον  και  54 
ποταπω  τον  παραδείσου  τόπω  εώρακας  αυτούς  οντάς  σύν  εαυτοίς; 

και  είπεν   ό  άσεβης  Ύπό   σχίνον.     55  είπεν   δε  6  νεώτερος  5 Ορθώς  55 
εψευσαι  εϊς  την  σεαυτοϋ  ψυχην  ό  *γάρ  αγγεΧος  Κυρίου  σχίσει  σου 
την  ψνχήν  σήμερον.    56 και  τούτον  μεταστησας  είπεν  προσαγαγεΐν  56 
αύτω  τον  έτερον  και  τούτω  δε  είπεν  Αιά  τί  διεστραμμενον  το  σπέρμα 
σου,  ως  Σιδώνος  και  ούχ  ως  Ιούδα;  το  κάΧΧος  σε  ηπάτησεν,  η  μικρά 
επιθυμία.    57  και    όντως  εποιεϊτε  θυγατράσιν    ΊσραήΧ,   και    εκεΐναι  57 

φοβούμεναι  ώμιΧούσαν  ύμϊν  αλλ'  ού  θνγάτηρ  Ιούδα  ύπεμεινε  την 
νόσον   ύμών   εν  ανομία  νπενεγκεϊν.    5*ννν  ονν  Χεγε  μοι  Ύπο  τί  58 
δενδρον  και  εν  ποίω  τον  κηπον  τόπω  κατεΧαβες  αυτούς  όμιΧονντας 
άΧΧηΧοις;    ό  δε  είπεν  Ύπό  πρίνον.    59 και  είπεν  ΑανιηΧ  ΆμαρτωΧε,  59 
ννν  ό  αγγεΧος  Κνρίον  την  ρομφαίαν   εστηκεν   εχων,   εως    ό  Χαός 
εξοΧεθ  ρεύσει  ύμάς,  Ινα  καταπρίση  σε. 

60-62 Και  7τασα  η  σνναγωγη  άνεβόησεν  επι  τω  νεωτέρα»,  ως  εκ  του  60-62 
ιδίου  στόματος  όμοΧόγονς  αύτούς  κατέστησεν    αμφότερους  ψευδο- 

ί 53  κατεκρινες  5γΓ  54  οχίΝΟΝ  δγΓ11^  56  διεστραμμένο»]  ίη  στραμ 
αΐίη  βπιεηά  87 ?  |  ω$  Σιδωνος  και  ονχ  ω$  Ιούδα]  [θ']  σπέρμα  Χανααν  και  ουκ 
Ιούδα  δχι·"^  58  πρίΝΟΝ  δγι"1^ 
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ό  θεός  τό   πνεύμα  τό  αγιον  παιδαρίου  νεωτέρου  ω   όνομα  Αανιήλ.  Β 

46  46 και  εβόησεν  φωνή  μεγάλη  ' Αθώος  εγώ  από  τον  αίματος  ταύτης. 
47  47επεστρεψεν  δε   πας  6  λαός  προς  αυτόν  και  είπαν  Ύίς  ό  λόγος 
48  οντος  ον  σν  λελάληκας ;  48 ό  δε  στάς  εν  μεσω  αντών  είπεν  Οντως 

μωροί,  οι  νιοι  Ισραήλ;  ονκ  άνακρίναντες  ονδε  τό  σαφές  επιγνόντες 
49  κατεκρίνατε  θνγατερα  Ισραήλ;  49 αναστρέφατε  εις  τό  κριτήριον 
5ο  ψενδή  γαρ  οντοι  κατε  μαρτύρησαν  αυτής.    50 και  άνεστρεψεν  πάς  ό  λαός 

μετά  σπονδής,     και  είπαν  αντώ  οι  πρεσβύτεροι  Αενρο  κάθισον  εν 

μεσω  ήμών  και  άνάγγειλον  ήμΐν,  δοη  σοι  δεδωκεν  ό  θεός  τό  πρεσ-  §Γ 
5ΐ  βεϊον.    51  και  είπεν  προς  αντονς  Αανιήλ  Διαχωρίσατε  αντονς  απ*  αλ- 
52  ληλων  μακράν,  και  ανακρίνω  αντονς.  52  ως  δε  διεχωρίσθησαν  εις 

από  τον  ενός,  εκάλεσεν  τον  ενα  αντών  και  είπεν  προς  αντόν  Πεπα- 
λαιωμένε ήμερων  κακών,  ννν  ηκασιν  αί  άμαρτίαι  σον  ας  εποίεις  τό 

53  πρότερον,  53  κρίνων  κρίσεις  άδίκονς,  και  τονς  μεν  άθώονς  κατακρί- 

νων,  άπολύων  δε  τους  αιτίους,  λέγοντος  τον  κνρίον  *Αθώον  και  δι'- 
54  καιον  ονκ  άποκτενείς.  54ννν  ονν  ταύτην  ε'Ίπερ  "ιδες,  είπόν  Ύπό  τι 

δενδρον  'ίδες  αντονς  όμιλονντας  άλλήλοις;    ό  δε  είπεν  Ύπό  σχίνον. 
55  55είπεν  δε  Αανιήλ  Όρθώς  εψενσαι  εις  την  σεαντον  κεφαλήν  ηδη  γαρ 

άγγελος  τον  θεον  λαβών  φάσιν  παρά.  τον  θεον  σχίσει  σε  μέσον. 

56  56  και  μεταστήσας  αντόν  εκελενσεν  προσαγαγειν  τον  έτερον  και 
είπεν  αντώ  Σπέρμα  Χανάαν  και  ονκ  Ιούδα,  τό  κάλλος  εξηπάτησετ 

57  σε,  και  επιθνμία  διεστρεψεν  την  καρδίαν  σον.  57 όντως  εποιεϊτε 

θνγατράσιν  Ισραήλ,  και  εκεΐναι  φοβούμενοι  ώμίλουν  ύμίν  αλλ'  ον 
58  θυγάτηρ  Ιούδα  ύπεμεινεν  την  άνομίαν  υμών.  5Βνϋν  ουν  λεγε  μοι 
Ύπό  τί  δενδρον  κατέλαβες  αυτούς  όμιλοϋντας  άλλήλοις;    ό  δε  είπεν 

59  Ύπό  πρΐνον.  59είπεν  δε  αύτώ  Αανιήλ  Όρθώς  εψευσαι  και  συ  εις 
την  σεαυτού  κεφαλήν   μένει  γαρ  ό  Άγγελος  του  θεού  την  ρομφαίαν 

6ο  εχων  πρίσαι  σε  μέσον,  όπως  ε^ολεθ  ρεύση  υμάς.  6οΚαι  άνεβόησεν 
πάσα  η  συναγωγή  φωνή  μεγάλη,  και   ευλόγησαν  τω  θεώ  τώ  σώ- 
45 — 46  το  πνα  το  α~/ιον...απο  τον  αίματος  Γ650Γ  Βηι3η3η1  46  μεγάλη]  Αί^Γ 

+  και  ειττεν  (±*  (δεά  ΐτηρΓΟΰ  νΐά        |  αθώος]  καθαροί  Α(^  48  το  σαφές] 
ονα  το  Ο*  (η&ϋ  (^ε)  49  αναστρέψατε]  +  δη  50  οηι  πας 
Β3ΐ>(2  |  δευρο]  +  και  |  εν  μεσω]  ανα  μεσω  (κίο)  Α  |  αναγγειλον]  ατταγγειλον 
Α(^)  |  δεδωκεν]  εδωκεν  Α(^  |  πρέσβεων]  πρεσβυτέρων  Αί^*  (-ρειον  <^)3)  Γ 
52  οηι  νυν  (±*  (ηαο  ̂ πι&)  53  κρισις  Α  54  ιδες  ι°]  είδε*  Βα1}ΑΓ  [ 
ιόεϊ  2°]  είδες  Β3ΐ)  κατέλαβες  Α  55    εψευσω  <^Γ   |   ηδη]  μένει 
<3  ηδε[ως?]  Τνιά  \  άγγελο·:]  ρΓ  ο      |  σχισαι  56  επιθυμία]  γ>γ  η  Α^ 
57  ουτως]  +  γαρ  ̂   |  και  εκειναι]  κακειναι  Α(^)  58  οηι  αλληλου  Ο*  (ηη1> 

I  ο  δε]  ο  8υρ  τα<5  Β?  59  εψευσω  ()Γ  Ι  εξολόθρευση  Β1*  εξολεθρευσει 
ΑΓ  60  ανεβοησαν  Α  |  ευλόγησαν]  εβοησά\  Α  |  τω  θεω  τω  σωζοντι]  τον 
θν  τον  σώζοντα  (,) 
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8|7  μάρτυρας·  και  ως  ©  νόμος  διαγορευει  (ποίησαν  αυτοϊς,  καθώς  επονη- 
ρευσαντο  κατά  της  άδεΧφής.  και  (φίμωσαν  αυτούς  και  έξαγαγόντες 

έρριψαν  εις  φάραγγα·  τότ€  ό  αγγεΧος  Κυρίου  ερριψε  πυρ  δια  μέσου 
αυτών,     και  εσώθη  αίμα  άναίτιον  εν  τη  ημέρα  εκείνη. 

623Δια  τοΰτο  οι  νεώτεροι  άγαπητο\  Ιακώβ  εν  τη  άπΧότητι  αυτών.  6ζ 
6213  και  ημείς  φυΧασσώμεθα  εις  υιούς  δυνατούς  νεωτέρους·  εύσεβησουσι  62 
γάρ  νεώτεροι,  και  εσται  εν  αυτοΊς  πνεύμα  επιστήμης  και  συνέσεως 
εις  αιώνα  αιώνος. 

ΗγΓ  60 — 62  εποιησεν  δγΓ  62  3,  οι  νεώτεροι  Ιακώβ  αγαπητοί  δχΓ 

584 



ΣΟΥΣΑΝΝΑ  (θ.)  64 

6ι  ζοντι  τους  ελπίζοντας  επ'  αυτόν.    61  και  ανάστησαν  ειτι  τους  δύο  Β 
πρεσβύτας,  οτι  συνεστησεν  αυτούς  ΑανιηΧ  εκ  του  στόματος  αυτών 
ψευδό μάρτυρας  οντάς,  και  (ποίησαν  αύτοις  ον  τρόπον  επονηρευσαντο 

62  τώ  πλησίον,  62ποιησαι  κατά  τον  νόμον  Μωυση,  και  άπεκτειναν  αύ- 
63  τους·  και  εσώθη  αίμα  άναίτιον  εν  τη  ήμερα  εκείνη.  63ΧεΧκίας  δε 

και  η  γυνή  αυτού  ηνεσαν  περί  της  θυγατρος  αυτών  μετά  Ιωακείμ 
του  ανδρός  αύτης  και  τών  συνγενών  πάντων,  οτι  ούχ  ευρέθη  εν 
αύτη  ασχημον  πράγμα. 

64  64 Και  ΑανιηΧ  εγενετο  μέγας  ενώπιον  τού  Χαού  από  της  ημέρας 
εκείνης  και  επεκεινα.^  II  Γ 

61  πρεσβυτα$]  πρεσβυτέρους  Α(^Γ  |  ψευδό  μάρτυρας  οντάς]  ψενδομαρτυρη-  Αί^Γ 
σαντας  Β^Αί^Γ  |  επονηρευσαντο]  +  ποιησαι  (^)        62  οιη  ποίτ,σαι      |  Μωση  Α 
63  ηνεσαν]  +  τον  θν  Α(^Γ  |  περί]  +  Σουσαννας       [  αυτών]  +  Σουσαννας  ΑΓ  [ 
συγγενών  Βα1)Α(2Γ         64  δΐιβδΟΓ  ορασίϊ  α!  Α 
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κλτλ  τογο  ο 

Έκ  προφητείας  Άμβακούμ  ν'ιον  Ίησου,  έκ  τψ  φν\η$  Αενί. 

2"  Ανθρωπος  τις  ην  Ιερεύς,  ω  όνομα  Αανιηλ,  νιος  Άβάλ,  σνμβιωτης  2 
τον  βασιλέως  Βαβυλώνος.     3και  ην   εϊδωλον,  Βηλ  ,   ο    εσεβοντο   οι  3 
Βαβυλώνιοι·  άνηλίσκετο  δέ  αντώ  καθ    έκάστην  ημέραν  σεμιδάλεως 
άρτάβαι  δέκα  δυο  και  πρόβατα  τέσσαρα  και  ελαίου  μετρηταΐ  εζ.    4  και  4 

ό  βασιλεύς  έσέβετο  αυτόν,  και  έπορενετο  ό  βασιλεύς  καθ1  έκάστην 
ημέραν  και  προσεκύνει  αύτώ,  Αανιηλ  δε  προσηύχετο  προς  Κυριον 

και  είπεν  6  βασιλεύς  τώ  Αανιηλ  Διά  τ'ι  ου  προσκυνείς  τώ  Βηλ;  5 και  5 
είπε  Αανιηλ  προς  τον  βασιλέα  Ονδένα  σέβομαι  εγώ   ει  μη  Κυριον 
τον  θεόν  τον  κτίσαντα  τον  ονρανόν  και  την  γην  και  έχοντα  πάσης 

σαρκός  κυρείαν.     6είπεν  δέ   ό  βασιλεύς  αύτώ  Οντος  οΰν  ουκ  εστι  6 
θεός;    ούχ   όρας  οσα  εις  αυτόν  δαπανάται   καθ'  έκάστην  ημέραν; 
7  και  είπεν  αύτώ  Αανιηλ  Μηδαμώς,  μηδείς  σε  παραλογιζέσθω·  ούτος  η 
γαρ  εσωθεν  μεν  πηλινός  εστίν,  έξωθεν  δέ  χαλκούς·   ομνύω  δέ  σοι 
Κυριον  τον  θεόν  των  θεών,  οτι  ούθέν  βέβρωκε  πώποτε  οντος.    8 και  8 
θνμωθείς  ό  βασιλεύς  ε  κάλεσε  τούς  προεστηκότας  τον  ιερόν  και  ειπεν 
αύτοϊς  Ιίαραδείξατε  τον  εσθίοντα  τα  παρασκευαζόμενα  τώ  Βηλ'  ει 
δέ  μη  γε,  άποθανεΐσθε,  9η   Αανιηλ  ό  φάσκων  μη  εσθίεσθαι  αυτά  ο 
νπ*  αντοϋ.    οι  δέ   είπαν   Αυτός  6   Βηλ  εστίν   ό   κατεσθίων  αυτά· 
είπε  δέ  Αανιηλ  προς  τον  βασιλέα  Τινέσθω  όντως·   εάν  μη  παρα- 
δείξω  οτι  ονκ  εστίν  ό  Βηλ  ό   κατεσθίων  ταύτα,   άποθανούμαι  και 

πάντες  οι  παρ*  εμού.     ιοησαν  δέ  τώ  Βηλ  ιερείς  έβδομηκοντα  χωρίς  ίο 

ΙηδΟΓ  Βηλ  δ)τ  (άεβδί  ίη  8;)       Τίί  Αμβακονμ]  Άβακονκ  §γτ :  ΐίειη  33 
3  ΛΝΗλΐΟΚ€ΤΟ  |  τέσσαρα]  τεσσαρακοντα  δ^Γ^  |  και  βλαιοΐ']  και  οιιόι' 
δ^Γ^  |  μετρητας  87  6  οντος]  οντω$  87*  (-το$  873)  7  4·  ομννω . .  των 
θεων  δ^Γ  8  παραδειξειτε  87εά  9  εμον]  εμοι       (δΐιρεΓδΟΓ  οι) 
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κλτλ  ΘεολοτιωίΜΛ 

ι       ΚΑΙ  ό  βασιλεύς  Αστυάγης  προσετέθη  προς  τους  πατέρας  αυτού,  Β 

2  §<αι   παρέλαβεν   Κύρος  ό  Ιίέρσης  την  βασΐλείαν  αυτοί).     2 και  ην  §γ 
Αανιηλ  συνβιωτης  του  βασιλέως  κα\  ένδοξος  υπέρ  πάντας  τους  φί- 

3  λου$·  αύτού.  3<αϊ  ην  ε'ίδωλον  τοις  Βαβυλωνίοις  ώ  όνομα  Βηλ,  και 
έδαπανώντο  εις  αυτόν  έκαστης  ημέρας  σεμιδάλεως  άρτάβαι  δώδεκα 

4  και  πρόβατα  τεσσεράκοντα  και  οίνου  μετρηταΧ  ε£.  4 και  ό  βασιλεύς 

έσέβετο  αυτόν,  και  έπορεύετο  κα#'  έκάστην  ημέραν  προσκυνέίν  αύτω, 
Αανιηλ  δε  προσεκύνει  τω  θεω  αύτού'^  και  είπεν  αυτω  ό  βασιλεύς  II  Γ 

5  Δια  τι  ου  προσκυνείς  τω  Βηλ;  5ό  δε  είπεν  "Οτι  ού  σέβομαι  είδωλα 
χειροποίητα,  αλλά  τον  ζώντα  θεόν,  τον  κτίσαντα  τον  ούρανον  και 

6  την  γην  και  έχοντα  πάσης  σαρκός  κυρίαν.  6 και  είπεν  αύτω  6  βα- 
σιλεύς Ου  δοκει  σοι  Βηλ  είναι  ζών  θεός;  η  ούχ  οράς  οσα  εσθίει  και 

7  πίνει  κα#'  έκάστην  ημέραν;  7 και  είπεν  Αανιηλ  γελάσας  Μη  πλανώ, 
βασιλεύ'   ούτος  γαρ  εσωθέν  εστι  πηλός,  έξωθεν  δε  χαλκός,  και  ού 

8  βέβρωκεν  ουδέποτε.  8 και  θυμωθεις  ό  βασιλεύς  έκάλεσεν  τούς  ιερείς 
αύτού   και  είπεν   αύτοϊς  Έάι>   μη   ε'Ίπητέ  μοι  τις  ό   κατέσθων  την 

9  δαπάνην  ταύτην,  άποθανεϊσθε-  9έάν  δε  δείξητε  οτι  Βηλ  κατεσθίει 
αύτά,   άποθανείται   Αανιηλ,   οτι   εβλασφημησεν   εϊς  τον   Βηλ.  και 

ίο  είπεν  Αανιηλ  τω  βασιλεϊ  Υινέσθω  κατά  το  ρημά  σου.  10 και  ησαν 
ιερείς  του  Βηλ  έβδομηκοντα  εκτός  γυναικών  και  τέκνων  και  ηλθεν 

1  ίη  Β  Όαηίείεπι  δοηιπΙαΓ  Βεΐ  δϊηε  ίηίεΓναΙΙο  |  δαρεΓδΟΓ  ορασις  ιβ'  Α^  Α(} 
2  συμβιωτης  Β3?ι>(^)  |  πας  Β*  (τταΐ'ταϊ  Βδ1})  3  αυτόν]  αντο  ̂   |  δώδεκα] 
δεκα  δυο  Α  |  τεσσαρακοντα  Β15  4  οπι  εκαστην  Α  |  προσκυνεί]  κυνειν 
8αρ  Γ&5  Β3**  5  κυρζιαν  Β313  6  Βτ/λ]  ρΓ  ο  ̂   7  ούτος]  αυτός 
Α  |  εσωθεν]  +  με\  |  εστίν   Α(^*  |  ουδέποτε]  ουδε  πεπωκεν  πωποτε  Α(^) 
8  κατεσθιων  Α(^  9  δειξητε]  αποδιξητε  Α  ζ)*  (-δειξ.  ζ)3)  |  Βηλ  ι°]  ρΓ  ο 
Α(^  |  οπι  τω  βασιλει  Γ)*  (Ηαυ  10  ιερείς]  ρΓ  οι  Α(,)  |  εκτοϊ]  χω- 
ρεις  Α  |  τεκ^ωρ]  παιδιών  Α 
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87  γυναικών  και  τέκνων,    ήγαγον  δε  τον  βασιλέα  εις  το  είδώλιον  11  και  ιι 
παρετέθη  τα  βρώματα  ενώπιον  του  βασιλέως  και  του  Αανιηλ,  και 
οίνος    κερασθεϊς    είσηνέχθη    και    παρετέθη    τω    Βηλ.      και  ειπεί/ 
Αανιηλ  Σύ  αύτος  όρας  οτι  κείται  ταύτα,  βασιλεύ·    σύ  ουν  έπισφρά- 
γισαι  τάς  κλείδας  του  ναού,  έπάν  κλεισθη.    ήρεσεν  δε  ό  λόγος  τώ 
βασιλεί.     14ό    δε    Δανιήλ   έκέλευσε    τούς   παρ    αυτού   έκβαλόντας  14 
πάντας  εκ  του  ναοΰ  καταστησαι  ολον  τον  ναον  σποδώ,  ούθενος  των 
έκτος  αυτού  εϊδότος.     και  τότε  σφραγισάμενος  τον   ναον  έκελευσε 
σφραγίσαι  τώ  του  βασιλέως  δακτυλίω   και  τοις   δακτυλίοις  τινών 

ενδόξων  Ιερέων  και  έγένετο  ούτως.     15-17 και  έγένετο  τη   επαύριον  15- 
παρεγένοντο  έπ\  τον  τόπον  οι  δε  ιερείς  του  Βηλ  δια  ψευδοθυρίδων 
είσελθόντες  κατεφάγοσαν  πάντα  τά  παρακείμενα  τώ  Βηλ  και  έξέπιον 
τον  οίνον.     και  είπεν  Αανιηλ  Έπιδετε  τάς  σφραγίδας  υμών  ει  μέ- 

νουσιν,  άνδρες  ιερείς·  και  σύ  δε',  βασιλεΰ,  σκέψαι  μη  τ'ι  σοι  άσύμ- 
φωνον  γεγένηται.     και  εΰρον  ως  ην  η  σφραγ'ις,  και  άπέβαλον  την 
σφραγίδα.     18  και  άνοίξαντες  τάς  θύρας  ε'ίδοσαν  δεδαπανημένα  πάντα  ιδ 
τά  παρατεθέντα,  και  τάς  τραπέζας  κενάς'  και  έχάρη  6  βασιλεύς,  και 

είπεν  προς  τον  Αανιηλ  Με'γα$·  εστίν  6  Βηλ,  και  ουκ  εστί  παρ'  αντώ 
δόλος.     19  και  έγέλασε  Αανιηλ  σφόδρα  και  είπεν  τώ  βασιλεί  Αεύρσ  ίο 
ιδε  τον  δόλον  τών  ιερέων,     και  είπεν   Αανιηλ  ΒασιλεΟ,   ταύτα  τά 

'ίχνη  τίνος  εστί;  20 και  είπεν  ό  βασιλεύς  Ανδρών  και  γυναικών  καϊ  2ο 
παιδιών.    21  και  έπηλθεν  επ\  τον  οίκον  έν  ω  ησαν  οι  ιερείς  καταγινό-  ιι 
μενοι,  καϊ  εύρε  τά  βρώματα  του  Βηλ   και  τον  οίνον  και  επέδειξε 
Αανιηλ  τω  βασιλεί  τά  ψευδοθύρια,  δι   ων  είσπορευόμενοι  οι  ιερείς 

έδαπάνων  τά  παρατιθέμενα  τω  Βηλ.    22 και  έζηγαγεν  αυτούς  ό  βασι-  22 
λεύί  εκ   του  Βηλ'ιου,    και   παρέδωκεν   αυτούς  τω   Αανιηλ·   και  την 
δαπάνην  την  εις  αυτόν  έδωκε  τω  Αανιηλ,  τον  δε  Βηλ  κατέστρεφε. 

23 Και  ην  δράκων  έν  τω  αύτω  τόπω,  και  έσέβοντο  οί  Βαβυλώνιοι.  23 

δγΓ       10  ειδωλειον  873,  14  ο  δε  Αανιηλ... σποδώ]  και  επεταξε  Δ.  τοί? 
παιδαριοις  αντον  και  κατεσησαν  ολον  τον  ναον  ενώπιον  τον  βασιλέως 
δγΓ111^  |  σφραγισαμενονς  δγΓ  15 — 17  ψενδοθνριδων]  ω  $αρ  Γα$  871  |  ψ] 
εμενεν  8γτνιΛ  21  ενρον  3γΓ  23  ρΓ  ΐΐί  Αρακων  8)Τ  |  εσεβοντο]  +  αι>- τον  $γτ 
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23 

ιι  ό  βασιλεύς  μετά  ΑανιηΧ  εις  τον  οίκον  τον  ΒηΧ.     11  και  είπαν  οι  Ιε-  Β 
ρεις  του  ΒηΧ  'ΐδού  ημείς  άποτρεχομεν  εζω,  συ  δε,  βασιλεν,  παράθες 
τα.  βρώματα  κα\  τον  οΐνον  κεράσας  θες,  και  άπόκΧεισον  την  θνραν 

ΐ2  καϊ  σφράγισον  τω  δακτνλίω  σον.  12  και  ελθών  πρωί  εάν  μη  ενρης 
πάντα  βεβρωμενα  νπο  τον  ΒηΧ,  άποθανουμεθα,  η  ΑανιηΧ  ό  ψευδό- 

ΐ3  μένος  καθ*  ημών.  Ι3αύτοί  δε  κατεφρόνονν,  οτι  πεποιηκεισαν  υπο 
την   τράπεζαν    κεκρυμμενην   ε'ίσοδον,    κα\   δι    αυτής  είσεπορενοντο 

ΐ4  διόλου  και  άνηλουν  αυτά.  14  και  εγενετο  ώς  εξήλθοσαν  εκείνοι,  και 
ό  βασιλεύς  παρεθηκεν  τά  βρώματα  τω  ΒηΧ·  και  επεταξεν  ΑανιηΧ 
τοίς  παιδαρίοις  αντον  και  ηνεγκαν  τεφραν,  και  κατεσησαν  όλον  τον 
ναον  ενώπιον  τον  βασιλέως  μόνον  και  εξελθόντες  έκλεισαν  την  θν- 

ραν και  εσφραγίσαντο  εν  τω  δακτυλιω  τον  βασιλέως,  και  άπήλθον. 

15  15οί  δε  ιερείς  ηλθον  την  νύκτα  κατά  το  εθος  αυτών  και  αι  γυναίκες 
ι6  και  τά  τέκνα  αντών,  και  κατεφαγον  πάντα  και  εξεπιον.  16 και  ώρ- 
ιη  θρισεν  ό  βασιλεύς  πρωί,  και  ΑανιηΧ  μετ  αντον.  17 και  είπεν  Σώοι 
ι8  αι   σφραγίδες,  ΑανιηΧ;   ό   δε   είπεν   Σώοι,   βασιΧεΰ.     18 και  εγενετο 

άμα  τω  άνοίξαι  τάς  θύρας,  επιβλεψας  ό  βασιλεύς  επ\  την  τράπεζαν 

εβόησεν  φωνγι  μεγάλτ]  Μέγας  ει,  ΒηΧ,  και  ουκ  εστίν  παρά  σοι  δόλο$· 
19  ούδε  εις.     19 και  εγελασεν  ΑανιηΧ,   και  εκράτησεν  τον  βασιλέα  τον 

μη  είσελθείν  αντον  εσω,  και  είπεν  "ΐδε  δη  το  έδαφος  και  γνώθι 
2ο  τίνος  τά  'ίχνη  ταύτα.  20και  είπεν  ό  βασιλεύς  'Ορώ  τά  'ίχνη  άν- 
2ΐ  δρών  και  *  γυναικών  και  παιδιών.    21  και  όργισθείς  ό  βασιλεύς  τότε  §Λ 

συνεΧαβεν  τους  ιερείς  και  τάς  γνναίκας   και  τά  τέκνα  αντών,  και 

έδειξαν  αίιτώ  τάς  κρνπτάς  θνρας  δι  ών  είσεπορενοντο  και  ε'δαπά- 
22  νων  τά  επ\  τί}  τραπεζη.    22  και  απεκτεινεν  αντονς  ο  βασιΧενς,  και 

εδωκεν  τον  ΒηΧ  εκδοτον  τώ  ΑανιηΧ'  και  κατεστρεψεν  αντον  και  το 
ιερόν  αντον. 

?3       23Καί    ην   δράκων   μέγας,   και    εσεβοντο    αντον   οι  ΒαβνΧώνιοι. 

10  ευ  τον  οίκοι*]  €7Γ  οικ.  ̂ *  (ει$  τ.  οικ.  (^)ιηε)  11  είπαν]  ειπον  Α  |  ΑρΔ 
βασιλεύς  Β*  (λευ  Β3ΐ))  |  τω  δακτυλιω]  τω  δακτυλω  Α  εν  τω  δακτυλιω 
12  ψευδόμενος]  ψευσαμενος  Α(^  13  οιτι  δε  Α  |  κατεφρόνονν]  κατεφθονονν 
Α  |  ανηλουν]  ανηλεισκον  ̂ *  (-λισκ.         ανηλονν  0™%)  14  εξηλθοσαν] 
εξηλθον  Α  |  κατεσησαν]  κατεσεισαν  Α  |  οπι  μονού  ̂   |  εσφραγισαν  Α  \  εν  τω 
δακτ.]  οπι  εν  Α        15  ηλθον]  +  εις  ̂ *  εισηλθον  εις  (^ε^  |  ζξεπιον]  επιον 
16  πρωί]  ρΓ  το  Α  Ο  17  ειπεν  ι°]  +  ο  βασιλεύς  Α^  |  σωοι  ι°]  σωαι  Α 
19  εγεΧασεν  ΑανιηΧ  και]  γελασας  Ααν.  Α  \  οπι  και  ειττεν  Α  |  οιώ  τίνος  (^*  (ηαΐ) 
0?&)  21  ο  βασιλεύς  τοτε]  τοτε  ο  βασιλεύς  Δ  |  συνελαβετο  Α<3 
22  ο  βασιλεύς  αυτούς  Δ  |  εκδοτον]  εγδομα  Α  |  το  ιερόν]  τον  ναον  23  με- 
γας]  +  εν  τω  τοπω  Α^*  +  ̂^'  αυτω  τω  τοπω 
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24 και  εΐπεν  6  βασιΧεύς  τω  ΑανιηΧ  Μη  και  τούτον  ερεις  οτι  χαλκούς  24 
εστίν;  ιδού  ζί)  και  εσθίει  και  πίνα,  προσκύνησαν  αύτώ.    26  καϊ  εΐπεν  26 
ΑανιηΧ  Βασιλεΰ,  δό?  μοι  την  εζουσίαν,  και  άνεΧώ  τον  δράκοντα  ανευ 
σίδηρου  και  ράβδου,     και  συνεχώρησεν  αύτώ  6  βασιΧεύς  και  εΐπεν 

αύτω  Αεδοταί  σοι.    27  και  λαβώι/  ό  ΑανιηΧ  πίσσης  μνάς  τριάκοντα  27 
και  στεαρ  και  τρίχας  ήψησεν  ε.ττ1  τό  αντό  και  εποίησεν  μάζαν,  και 
ενεβαΧεν  εις  τό  στόμα  τον  Δράκοντος·    και  φαγών   διερράγη.  και 
εδειξεν  αυτόν  τω  βασΐΧεΐ  Χεγων  Ου  ταντα  σεβεσθε,  βασιΧεύ;  28 και  28 
συνηχθησαν  οι  από  της  χώρας  πάντες  επί  τον  ΑανιηΧ  και  είπαν 
Ιουδαίος  γεγονεν  ό  βασιΧευς'    τον  ΒήΧ   κατάστρεψε  και  τον  δρά- 

κοντα άπεκτεινε.    30 και  ιδώι>  6  βασιΧεύς  οτι  επισυνηχθη  ό  οχΧος  30 
τ^ί  χωράς  επ'  αυτόν,  εκάΧεσε  τους  συμβιωτάς  αυτού  και  εΐπεν  Δι'- 
δω/χ.ι  τόν  Δανιήλ  εΐί  απώλειαν.    3τ~32ην  δε  Χάκκος  εν  ω  ετρεφοντο  31— 
λεοντεί  67ττά,  οί$·  παρεδίδοντο  οι  επίβουΧοι  του  βασιΧεως,  και  ε'χο- 
ρηγεϊτο  αυτοΐς  καθ'  εκάστην  ημεραν  τών  επιθανάτιων  σώματα  δυο. 
και  ενεβάΧοσαν  τον   ΑανιηΧ  οι  οχΧοι  είς  εκείνον  τον  Χάκκον,  Ίνα 
καταβρωθη   και  μηδε  ταφής  τύχη.     και  ην   εν  τω  Χάκκω  ΑανιηΧ 

ημέρας  εξ.     33 και  εγένετο  τη  ήμερα  τη  εκτη  και  ην  Άμβακουμ  εχων  33 
άρτους  εντεθρυμμενους  εν   σκάφη  εν   εψηματι   και  στάμνον  οίνου 
κεκερασμενου,   και  επορευετο   εϊς   το   πεδίον   προς  τους  θεριστάς. 

34 και  εΧάΧησεν  αγγεΧος  Κυρίου  προς  Άμβακουμ  Χεγων  Τάδε  Χεγει  34 
σοι  Κύριος  ό  θεός  Τό  άριστον  6  (χεις  άπενεγκε  ΑανιηΧ  εϊς  τον  Χάκκον 
τών  Χεόντων  εν  ΒαβυΧώνι.    35  και  είπεν  Άμβακουμ  Κύριε  ό  θεός,  35 
ούχ  εώρακα  την  ΒαβυΧώνα,  και  τον  Χάκκον  ου  γινώσκω  που  εστι. 

36 και  επιΧαβόμενος  αύτοϋ  ό  αγγεΧος  Κυρίου  του  Άμβακουμ  της  κόμης  36 
αύτοϋ  της  κεφαΧής  εθηκεν  αύτόν  επάνω  του  λάκκου  του  εν  ΒαβυΧώνι. 

27  ΜΝΛΟ  |  μαξας  δ)Τ       28  είπαν  Ιουδαίος  γεγ.  ο  βασ.]  ΙΪΙ  αάρίηχ 
υΐ  νίά  περί  τον  βασιλέως  λεγουσι  ως  γεγονεν  Ιουδαίος  8γτιη§  31 — 32  4-  ην  ( ι°) 
δγΓ  |  οι  επίβουλοι]  ΐη  οι  (ι°)  ο  δυρ  Γ&5  87*  |  οπι  τον  Αανιηλ  87*  (ΙιαΙί  871113 
δγι-)  34  ευ  Βαβυλώνα  8γΓ  35  γινώσκω  (δϊο)  87 
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24  24 και  είπεν  6  βασιλεύς  τω  Αανιή\  Ού  δύνασαι  ειπείν  οτι  ουκ  εστίν  Β 
25  ούτος  θεός  ζών  και  προσκύνησαν  αύτώ.  25 και  είπεν  Αανιήλ  Κυρίω 
2<5  τω  θεω  μου  προσκυνήσω,  οτι  ούτός  εστίν  θεός  ζών  26 σι)  δε,  βασιλεϋ, 

δός  μοι  εξουσίαν,  και  άποκτενώ  τον   δράκοντα  ανευ  μαχαίρας  και 

27  ράβδου,  και  είπεν  ό  βασιλεύς  Αίδωμί  σοι.  27  και  ελαβεν  Δανιήλ 
πίσσαν  και  στηρ  και  τρίχας,  και  ηψησεν  επ\  το  αύτό  κα\  επο'ιησεν 
μάζας,  και  εδωκεν  εις  το  στόμα  του  δράκοντος·  και  φαγών  διερράγη 

28  ό  δράκων,  και  είπεν  "ΐδετε  τα  σεβάσματα  υμών.  28  και  εγενετο  ώς 
ήκουσαν  οι  Βαβυλώνιοι,  ηγανάκτησαν  και  συνεστράφησαν  επ\  τον 
βασιλέα  και  είπαν  Ιουδαίος  γεγονεν  ό  βασιλεύς·  τον  Βήλ  κατεσπασεν 

29  και  τον  δράκοντα  άπεκτεινεν,  και  τους  ιερείς  κατεσφαξεν.  29 και 
είπαν  ελθόντες  προς  τον  βασιλέα  ΤΙαράδος  ήμίν  τον  Αανιήλ'  εί  δε 

3ο  μή,  άποκτενοΰμεν  σε  και  τον  οίκον  σου.     30 και  'ίδεν  ό  βασιλεύς  οτι 
επείγουσιν   αύτον  σφόδρα,   καϊ  αναγκασθείς  παρεδωκεν  αύτοΐς  τον 

3ΐ  Αανιήλ.    31  οι  δε  εβαλον  αύτον  εις  τον  λάκκον  τών  λεόντων,  και  ην 
32  εκεί  ημέρας  εξ.  32ησαν  δε  εν  τω  λάκκω  επτά  λέοντες,  και  εδί- 

δετο   αύτοίς   την  ήμεραν    δύο   σώματα    και   δυο    πρόβατα·  τότε  δε 

33  ουκ  εδόθη  αύτοις,  Ινα  καταφάγωσιν  τον  Αανιήλ.  33  και  ήν  ' Άμβα- 
κούμ  6  προφήτης  εν  ττ}  Ιουδαία,  και  αύτος  ήψησεν  ε^τεμα  και  ενε- 
θρυψεν  άρτους  εις  σκάφην,  και  επορευετο  εις  τ6  πεδίον  άπενεγκαι 

34  τοις  θερισταις.  34 και  είπεν  άγγελος  Κυρίου  τω  Άμβακούμ  Άπέ- 
νεγκε  το  άριστον  6  έχεις  εις  Βαβυλώνα  τω  Αανιήλ  εις  τον  λάκκον 

35  τών  λεόντων.     33 και  είπεν  Άμβακούμ  Κύριε,  Βαβυλώνα  ούχ  εώρακα, 
36  και  τον  λάκκον  ού  γινώσκω.  36 και  επελάβετο  ό  άγγελος  Κυρίου 

της  κορυφής  αύτοΰ,  και  βαστάσας  της  κόμης  τής  κεφαλής  αύτού 

εθηκεν  αύτον  εις  Βαβυλώνα  επάνω  του  λάκκου,  εν  τω  ρο'ιζω  του 

24  ο  βασιλεύς  ειπεν  Α  |  Αανιήλ]  +  μη  και  τούτον  ερεις  οτι  χαλκούς  εστιν'  Α(^Δ 
ιδου  ξη  και  εσθιει  και  πίνει  (πειν.  Β*  πιν.  Β13)  Β3ΐ>  "^ΑΟ^)  +  μη  εις  (δίο  υΐ  νκΐ) 
...Ιχαλκ.  εστίν  ιδου...\και  πεινει  Α  25  ούτος]  αυτός  Ανιά  \  εστι  ̂ ;ι 
26  μαχαιρης  Α  27  στηρ]  στεαρ      |  οηι  φαγων  ̂ V^^1Δ  |  διεραγη  Α  \ 
ιδετε]  ιδου  δη  Α  28    ηγανάκτησαν]  +  λιαν   (λειά\   ΒΆ  λιά\   ΒΒ)  Β^Α 
(-λειαν)  ̂ Δ  |  ει^ο»*  Α(^  |  κατεσπασεν]  κατεστρεψεν  Α  |  κατεσφαξεν]  σφαξεν 
δυρ  ΓΣΐδ  Α3?  (κατετρεψ.   Α*νί£ΐ)  30    ειδεν  31  εβαλον] 
ενεβαλδ\  Α  |  οηα  των  λεοντών  Α{οτί  32   εδιδοτο  Β^Δ^  |  οηι  δυο 
σώματα  και  Αίοη  \  καταφαγωσι  ^''ι  33  Αμβακούμ  ο  προφήτης  ην  ην 
Αμβακουκ  προφήτης  Α  |  αυτός]  ούτος  Α  |  ηψησεν]  ηψεν  Δ  |  67Γορ€ΐ/ετο]  επο- 
ρευθη  Α  |  απενεγκαι]  απενεγκειν  (^β5"  απενιγκε  (δίο)  Δ  34  τω  Αμβ.] 
προς  Αμβ.  Α<3  35  Αμβακούμ]  Αανιήλ  Α*  (Αμβ.  Α"13"  Γε<:  ™Ζ)  \  εορακα 
(^)  |  λακκον]  +  των  λεοντών  ̂   |  γινωσκω]  4-  που  εστίν  Α        36  υιη  Κυρίου  Α  | 
κορυφής]  χειρός  Α  |  βαστασας]  στα  δαρ  Γ&δ  Β? 
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7  37  και  είπεν  Άμβακούμ   προς  ΑανιηΧ  Άναστάς  φάγε  το  άριστον  δ  37 
άπεστειΧε  σοι  Κύριος  ό  θεός.    38 και  είπεν  ΑανιηΧ  Έμνήσθη  γάρ  38 
μου  Κύριος  ό  θεός  ό  μη  έγκαταΧείπων  τους  αγαπώντας  αυτόν.    39 και  39 
(φαγ*    ΑανιηΧ'   ό    δβ    άγγελος    Κυρίου   κατέστησε  τον  Άμβακουμ 
υθεν  αυτόν  εΧαβε  τη  αυτή  ήμερα.     ό  δβ  κύριος  6  θεός  εμνησθη  του 

ΑανιηΧ.    4°έξηΧθε  δε  ό  βασιΧεύς  μετά  ταΰτα   πενθών  τον  ΑανιηΧ,  40 
και  ε'γκύψας  είς  τον  Χάκκον  ορά  αυτόν  καθημενον.    41  και  άναβοησας  +τ 
είπεν   ό  βασιΧεύς  Μέγας  εστ\  Κύριος  ό  θεός,  και  ουκ   εστί  πΧην 

αύτοΰ  αΧΧος.     42καί  έζηγαγεν  ό  βασιΧεύς  τον  ΑανιηΧ  εκ  του  Χάκκου,  42 
και  τους  αιτίους  της  άπωΧείας  αυτού  ένέβαΧεν  εϊς  τον  Χάκκον  ενώπιον 
του  ΑανιηΧ,  και  κατεβρώθησαν. 

'ΐ       38  εγκαταλιπων  δ^Γ 
διιβδΟΓ  ΐη  Ιίίί  ιηαΐνίδο  Αανι-ηλ  κατα  τους  ο'  87  δ)τ  (ϊη  8γΓ  αοοεά  ηοηηυΐΐα 

άε  ΐηίεΓρΓεΙαίίοηε  ι.χχνΪΓ3.1ί  ίίεπι  άε  νεΓδΐοηε  δγΐΌ-Ηεχ&ρΙ&π) 
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42 

37  πνεύματος  αντον.     37 και  έβόησεν  Άμβακονμ  Χεγων  ΑανιηΧ  Δανιήλ,  Β 
38  λάβε  το  Άριστον   6   άπέστειΧέν  σοι  ό  θεός.     38  και   είπεν  ΑανιηΧ 

'Έμνήσθης  γάρ  μου,  ό  θεός,  και  ουκ  εγκατέλειπες  τους  αγαπώντας 
39  σε.  39 και  άναστάς  ΑανιηΧ  εφαγεν  ό  δε  άγγελος  τον  θεον  απί- 
4ο  κατέστησεν  τον  Άμβακονμ  παραχρήμα  εις  τον  τόπον  αντον.    40  ό  δε 

βασιλενς   ηλθεν   τη    ημέρα   τη    εβδόμη    πενθήσαι   τον   ΑανιηΧ,  και 
ηλθεν  έπ\  τον  Χάκκον  κα\  ένέβλεψεν,  καΐ  ιδού  ΑανιηΧ  καθήμενος. 

4ΐ  41  και  άναβοησας  φωνη  μεγάλη  είπεν  Μέγας  <εί,  Κνριε  ό  θεός  τον 
42  ΑανιηΧ,^  και  οίικ  εστίν  πλην  σον  αΧΧος.    42και  άνέσπασεν  αντόν,  ̂ [  Δ 

τους  δε  αίτιους  της  απώλειας  αντον  ένέβαλεν  εις  τον  Χάκκον,  και 
κατεβρώθησαν  παραχρήμα  ενώπιον  αυτού. 

37  Αμβακονμ]  οιη  Α  Αμβακονκ  Δ  38  εγκατελιπες       εγκαταλείπεις  Α(,)Δ 
(2&νκΐ  (νκατελιπες  Δ  |  σε]  σοι  39  του  θεου]  κϋ  Α  |  ευ]  ε7τι  Α(^ 
41  αναβοησας]  +  ο  βασιλεύς      |  οηι  και  ουκ  εστίν  πλην  σου  άλλος  (± 

δηβδΟΓ  Αανιηλ  Β<3  τέλος  Ααν.  προφήτου  Α 
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Α        ΚΑΙ  έγενετο  μετά  τό   πατάξαι  Άλέξανδρον  τον   Φιλίππου  τον  ι  I 
Μακεδόνα,  ος  έξήλθεν  εκ  της  γης  Χεττιείμ,  και  έπάταξεν  τον  Ααρεΐον 

βασιλέα  Περσών  και  Μηδων,  και  έβασιλευσεν  άντ^  αυτού  πρότ€ρον 
έπ\  την  Ελλάδα.    2  και  συνεστήσατο  πολέμους  7Γολλου$·,  και  έκράτησεν  ζ 
όχυρωμάτων,  και  εσφαξεν  βασιλείς,  3  και  διήλθεν  εως  άκρων  της  γης,  3 
και  ελαβεν  σκύλα  πλήθους  εθνών  και  ήσύχασεν  η  γη  ενώπιον  αυτού, 

και   ΰψώθη,    και   έπηρθη   η    καρδία    αίιτοΰ'    4 και   συνήξεν    δυνάμιν  4 
ίσχυράν  σφόδρα,  και  ηρ£εν  χωρών  και  εθνών   και  τυραννιών,  και 
έγένοντο  αύτώ  εϊς  φόρον.     5  και  μετά  ταύτα  επεσεν  επ\  την  κοίτην,  $ 
και  εγνω  οτι  αποθνήσκει.     6 και  έκάλεσεν  τους  Ψαΐδας  αυτοί)  τους  6 
ένδοξους  τους  συνεκτρόφους  αυτοΰ  από  νεότητος,  και  διείλει/  αυτο'ις 
την  βασιλείαν  αυτοί)  ετι  ζώντος  αυτοί).     7  και  έβασιλευσεν  Άλεξαν-  η 
δρος  ετη  δώδεκα,  και  άπεθανεν.     8  και  έπε  κράτησαν  οι  παίδες  αυτουν  8 
έκαστος  έν  τω  τόπω  αυτου'  9 και  έπέθεντο  πάντες  διαδήματα  μετά  το  ο 
άποθανεϊν   αυτόν,  και  οι  υιοι  αυτών  οπίσω  αυτών  ετη  πολλά·  και 
έπλήθυναν  κακά  έν  ττ\  γη. 

10 Και  έξήλθεν  έζ   αυτών   ρίζα  άμαρτωλος   Άντίοχος  'Έπιφανης,  ίο 
υιός  Άντιόχου  του  βασιλέως,  ος  ην  ομηρα  έν  ττ}  'Ρώμη.     και  έβασί- 
λευσεν   ετει   έκατοστω   και   έβδόμω   και  τριακοστω  βασιλείας  Έλ- 

ληνων.  11  ,Εν  ταϊς  ήμέραις  έκείναις  έξήλθεν  έ£  Ισραήλ  υιός  ιτ 
ΙηδΟΓ  Μακκαβαίων  α'  ΚΑν  I  1  τον  Μακεδόνα]  οηι  τον  Κ  \  εκ  της  γης] 

βυ  γην  Κ*  εκ  γης  Νε·3ν  |  Ααριον  Κ* Αν*  |  βασιλέα]  ρΓ  τον  V  |  πρότερος  V 
2  βασίλεια]  +  της  γης  Κλ7"  3  πλήθος  Ν  |  οηι  και  νψωθη  και  επηρθη  η  κάρδια 
αντον  £·$  |  οηι  και  4°  V  4  οηι  και  3°  |  τυραννιών  (~νων  Χ)]  +  και  νψωθη  και 
επηρθη  η  κάρδια  αντον  |  εγενοντο]  εγενετο  Χ  |  φορον]  φοβερον  Χ  5  κοι- 
την]  +  αντον  V  6  απο]  εκ  Ν  +  εκ  (δϊο)  V  |  αντοις]  αυτού  Κ*  (-τοις  Κ03)  |  ετι 
αντον  ζώντος  Κ  7  δώδεκα]  ιβ'  Κ  9  οηι  οι  Ν  10  ε£]  απ  V  |  ρι$α] 
ανηρ  V  |  Επιφανής  (-νεις  Α)]  ρΓ  ο  V  |  τη  ~Ρωμη  (τω  Ρημ.  V)]  «II  τη  Ν  |  ετει]  ρν 
εν  Ν  |  τριακ.  κ.  ε/3δ.  Νν  11  εξηλθον  Κ0·3  (-0ε»>  Κ*)  Α  |  οιη  εξ  Ν*  (ηαΐ) |  νιοι  παράνομοι  Κ 
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παράνομος,  και  άνεπεισαν  ποΧΧούς  λέγοντες  Τίορευθώμεν  και   δια-  Α 

θώμεθα  διαθηκην   μετά   τών    εθνών   των    κύκλω  ημών    οτι  αφ'  τ/? 
ΐ2  εχωρίσθημεν  υπ*  αυτών,  εύρεν  ημάς   κακά  ποΧλά.     12  και  ηγαθύνθη 
ΐ3  ό  Χόγος  εν  οφθαλμοΊς  αυτών   13  και   προεθυμηθησάν  τίνες   από  τον 

\αοϋ,  και  επορεύθησαν   προς  τον  βασιλέα"    και  έδωκαν  αίιτοϊς  εζ- 
ΐ4  ουσίαν    ποιησαι    τά    δικαιώματα    τών   εθνών.       14 και  ώκοδόμησαν 
15  γυμνάσιον    εν   ΊεροσοΧύμοις    κατά    τά   νόμιμα  τών  εθνών.      15 και 

εποίησαν  εαυτοις  άκροβυστίαν,  και  άπεστησαν  άπο  διαθήκης  αγίας· 
και    εζευγίσθησαν    τοϊς    εθνεσιν,    και    επράθησαν     ποιησαι  πονη- 

ι6  ρόν.  ι6Και  ητοιμάσθη  η  βασιλεία  ενώπιον  Άντιόχον  και 
ύπελαβεν  βασιΧεΰσαι  γης  Αιγύπτου,  οπως  βασιΧεΰση  επ\  τάς  δύο 

17  βασιΧείας.  17 και  είσηλθεν  εις  Α'ίγυπτον  οχλω  βαρεί,  εν  άρμασιν 
ι8  και  εΧεφανσιν  και  εν  ιππεύσιν  και  εν  στόΧω  μεγάΧω.  ϊ8καί 

σννεστησατο  πόΧεμον  προς  ΤΙτοΧεμαΐον  τον  βασιλέα  Αιγύπτου·  και 
ενετράπη  ΐΙτοΧεμαΐος  άπο  προσώπου  αυτού  και  εφυγεν,  και  έπεσαν 

19  τραυματίαι  ποΧΧοί.  19 και  κατεΧάβοντο  τάς  πόΧεις  τάς  όχυράς  εν 
2ο  γη   Αίγύπτω·   και   ελαβεν  τά  σκύΧα  γης  Αιγύπτου.  20 Και 

επέστρεψεν  Άντίοχος  μετά  το  πατάξαι  Α'ίγυπτον  εν  τώ  εκατοστώ 
και   τεσσερακοστώ    και   τρίτω    ετει·    και    άνεβη    επ\    Ίσρατ)λ  και 

2ΐ  Ιεροσόλυμα  εν  οχλω  βαρεί..     21  και  είσηλθεν  εις  το  άγιασμα  εν  ύπερη- 
φανία,  και  ελαβεν  το   θυσιαστηριον   το  χρυσούν,  και  την  Χυχνίαν 

22  του  φωτός  και  πάντα  τά  σκεύη  αύτης,  22καί  την  τράπεζαν  της  προ- 
θέσεως, και  τά  σπόνδια  και  τάς  φιάλας  και  τάς  θυίσκας  τάς  χρυσάς 

και  το  καταπετασμα  και  τους  στεφάνους  και  τον  κόσμον  τον  χρυσουν 

23  τον  κατά  πρόσωπον  του  ναού,  και  ελεπισεν  πάντα,  23 και  ελαβεν  το 
άργυριον  και  το  χρυσίον,  και  τά  σκεύη  τά  επιθυμητά·    και  ελαβεν 

24  τους   θησαυρούς  τους   άποκρύφους  ους  ευρεν.     24  και  λαβών  πάντα 

11  λέγοντας  V  |  διελθωμέ\  Ν*  (διαθωμέ\θα  Κ1)  διαθωμενα  (δΐο)  Α  |  εξω-  «V 
ρισθημε\  Κ*  (εχωρ.  Κ0·1*)  |  υπ]  απ  13  προεθνμωθησαν  \\*  (-μηθ.  Ν0·*)  | 
οιη  απο  ̂   |  εδωκεν  ςΚΥ  14  τα  νόμιμα]  οηι  τα  £\*  (Ιιαο  ̂ ΰ  ·'ι)  15  ακρο' 
βυστιας  &\τ  \  εζευγίσθησαν]  εξευχθησαν  V  +  εν  Κ  |  επράθησαν]  επειραθησαν 
^ο.3?  (€πραθ.  64*0.8* ο·Μ)  |  ττοι^σαι]  ρΓ  του  &ν  |  πούροι/]  ρΓ  το  Κ  16  ητοι- 
μα<7#?7]  μ  δΐΐρ  Γ&8  Α3  |  ί;  βασίλεια]  οηι  τ;  Κ*  (Ηαΐ)  |  ενώπιον]  εναντίον  V  | 
βασιλευσαι  V  17  οχλω]  ρτ  εν  ς\  \  ελεφαντοις  V  ελεφασιν  0.*  εν  ελεφασιν 

|  οιη  εν  3°  Κ*  (ηαο  Ν03)  V  18  ΙΙτολεμαιον  τον  βασιλέα]  οηι  τον  Κ  οηι 
τορ  /3ασ.  Α*ΓθΓΐ  (Πτ.  τοΗ  /3ασ.  δαρ  πίδ  Α3)  |  επετράπη]  απεστραφη  Κ*  (ενετρ. 
Ν0·3)  |  Πτολεμεοϊ  Α  |  έπεσαι]  εφνγον  Ν*  (επεσον  19  7*7  ]      ̂   |  Τ7/5! 
τη5  Κ  οιη  V  20  εκατοστω . .  .τριτω]  ρ'  και  μ'  και  γ'  Κ  |  τεσσαρακ.  V  (ίία 
ίάεηΐίϋειη)  |  τριτω  ετει  δαρ  χά.%  Α3  (δες  δραΐ  ι  νεί  3  ϋίΐ)  |  οηι  ετει  Ν*  (η&1:>  ετι 
Ν0·3)  |  Ιεροσόλυμα]  επι  Ιηλμ  Κ  Ιλημ  V  21  οιη  και  τ^  λυχρ.  τ.  φωτ.  V 
22  χρυσον  Α  |  ελεττισεϊ']  ε  2°  δΐιρ  ταδ  Α3       23  χρυσών  κ.  το  αργυρών  Κ 
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Α  άπήΧθεν  εϊς  την  γήν  αύτοϋ.  και  Εποίησαν  φονοκτονίαν,  και  έΧάΧησαν 

νπερηφανίαν  μεγάΧην.  25 και  εγένετο  πένθος  μέγα  έπ\  ΊσραήΧ  4ν  25 
παντί  τόπω  αυτών  26κα\  έστέναζαν  άρχοντες  κα\  πρεσβύτεροι,  παρ-  26 
θένοι  κα\  νεανίσκοι  ήσθένησαν,  κα\  το  κάΧΧος  των  γυναικών  ήΧ- 
Χοιώθη.  27 πάς  ννμφίος  άνέΧαβεν  θρήνον  καθήμενη  εν  παστω  εγένετο  ιη 
εν  πενθεί.  2δκαι  έσείσθη  η  γη  έπ\  τους  κατοικοΐιντας  αυτήν  και  πάς  28 
ό  οίκος  Ίακώ/3  ένεδύσατο  αίσχύνην.  29  Μετά  δύο  ετη  ημερών  29 
άπεστειΧεν  ό  βασιΧεύς  Άρχοντα  φορολογίας  εις  τάς  πόΧεις  Ιούδα·  και 
ηΧθεν  εις  Ιερουσαλήμ  εν  οχΧω  βαρεί.     30 και  εΧάΧησεν  αυτοίς  Χόγους  30 
ειρηνικούς  εν   δόλω,  και  έπίστευσαν  αύτω,  και  έπέπεσεν   έπ\  την 
πόΧιν  έξάπινα,  και  έπάταξεν  αυτήν  πΧηγήν  μεγάΧην,  και  άπώΧεσεν 

Χαόν   ποΧύν   εξ  ΊσραήΧ.    31  και  εΧαβεν  τά  σκΰΧα  της  πόΧεως  και  31 

ένεπύρισεν  αυτήν  πυρί,  και  καθείΧεν  τους  ο'ίκους  αύτής  και  τά  τείχη 
αυτής  κύκΧω·  32 και  ηχμαλώτευσεν  τάς  γυναίκας  και  τά  τέκνα,  και  τά  32 
κτήνη   εκΧηρονόμησαν.     33 και   ωκοδόμησαν  την  πόΧιν  Δαυειδ  τείχει  33 
μεγάΧω   και  όχυρω,  πύργοις  όχυροίς,  και  εγένετο  αύτοίς  εις  άκραν. 
34 καΧεθηκαν  εκεί  έθνος  άμαρτωΧόν,  άνδρας  παρανόμους"  και  ενίσχυσαν  34 
εν   αυτή.    35 και  παρεθεντο  οπΧα  και  τροφήν,  και  συναγαγόντες  τά  35 
σκύΧα  Ιερουσαλήμ  άπεθεντο  εκεί·   και  εγένετο  εις  μεγάΧην  παγίδα, 
3δκαι  εγένετο  εις  ενεδρον  τώ  άγιάσματι,  και  ευ  διάβοΧον  πονηρον  τω  36 
ΊσραήΧ  διά  παντός.    37  και  έζέχεαν  αίμα  άθωον  κύκλω  του  αγιάσματος,  37 
και  εμόΧυναν  το  άγιασμα.     38 και  εφυγον   οι  κάτοικοι    Ιερουσαλήμ  38 
δί'  αυτούς,  και  εγένετο  κατοικία  άΧΧοτρίων  και  εγένετο  άΧΧοτρία  τοις 
γενήμασιν  αύτής,    και  τά   τέκνα   αύτής    εγκατέΧειπον   αυτήν.    39τό  39 
άγιασμα  αύτής  ήρημώθη  ως  έρημος·   αί  έορταϊ  αύτής  εστράφησαν  εις 
πένθος,  τά  σάββατα  αύτής  εις  ονειδισμόν,  τιμή  αύτής  εις  έζουθένωσιν, 

40 κατά  τήν  δόξαν  αύτής  έπΧηθύνθη  άτιμασμος  αύτής,  και  το  ύψος  +ο 
αύτής  εστράφη  εις  πένθος.  41  Και  εγραψεν  ό  βασιΧεύς  πάση  4* 

Νν       24  απηΧθεν]  εισηνεγκεν  V  |  εποιησεν  XV  |  ελαΧησεν  XV       26  των]  ω  δυρ 
Γ&5  Α3        27  7Γαϊ]  ρν  κ  Χε·3  |  ανελαβεν]  ρΓ  και  V  |  καθημενην  Ν*  κ  καθήμενη 

|  χαστω]  ποτω  V  |  εγένετο  εν  πενθεί]  επενθει  Χ         28  οικούνται  V  |  ο  οικοί] 
οπι  ο  Κ         29  μετά]  ρτ  κ  Ν^  +  δε  V  |  άρχοντας  Ν*  (-ντα  30  ε^ε- 
πιστευσαν  XV  31  εί'εττυρισεί']  ενεπρησεν  Χ  |  οπι  αυτής  2°  Χ  32  τ;χ- 
μαλωτισάΊ  XV  (αιχμ.)  \  οπι  εκληρονομησαν  Χ*  Ηαυ  κ  ε  κληρονόμησαν  (α  ίεο  εχ  ε) 
βαυτοΐ5  Χ0·3  33  ωκοδομησεν  V*  (-σε  V3)  |  οχνρω]  ισχνρω  V  34  τταραΐ'ομ.οΐ'ϊ] 
παρανους  Κ  35  εγβϊ'Οϊ'το  V:  ϊίειπ  36,  38  (ι°)  37  αγιάσματος]  +  κΰ  V  | 
εμολννον  V1 1  άγιασμα  δΐιρ  γο.5  Α3  38  ενκατελιττον  Χ  39  εστράφη  Κ*  (-φησαν 
Χε·3)  |  τα  σα/3/3.]  ρΓ  και  V  |  οπι  ευ  ο^ειό".  τιμτ;  αυτής  Ο,*  (ηαΙ>  ευ  ο^ειδ.  η  τιμη 
αυτ.  Κς·3)  |  τιμη]  ρΐ"  ·>7  V  |  εξονδενωσιν  Χ  40  την  δοξαν  αυτής  επληθυνθη 
ατιμασμος]  τα  τέκνα  αυτής  επλησθη  η  γη  ατιμία  Χ*  την  δοξ.  αυτ.  επληθ.  η 
ατιμία  Ν0·3-  ε  ϊ>  |  ατιμασμος]  ατιμία  V 
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42  ττ}  βασιλεία  αυτού  είναι  πάντας  εις  λαόν  (ίνα,  42 και  εγκαταλείπειν  Α 
εκαστον  τα.  νόμιμα  αυτοί)·   και  επεδεξαντο  πάντα  τά  εθνη  κατά  τον 

43  λόγοι/  τον  βασιλέως.  43  και  πολλοί  από  Ισραήλ  ηύδόκησαν  τη  λατρία 
αυτού,   και  εθυσαν  τοΙς   ειδώλου,   και  €  βεβήλωσαν    το  σάββατον. 

44  44  και  απέστειλες  ό  βασιλεύς  βιβλία  εν  χειρί  αγγέλων  εις  Ιερουσαλήμ 
και  τάί  πόλεις  Ιούδα,  πορευθήναι  οπίσω  νομίμων  αλλότριων  της  γης, 

45  43 και  κωλίσαι  ολοκαυτώματα  και  θυσίας  και  σπονδήν  εκ  τού  άγιάσμα- 
46  το?,  και  βεβηλώσαι  σάββατα  και  εορτάς,  46 και  μιάναι  άγιασμα  και 
47  άγιους·  47 οικοδομήσαι  βωμούς  και  τεμένη   και  είδωλα,  και  #ύειι/  νεια 
48  και  κτήνη  κοινά,  48  και  άφιεναι  τούς  υιούς  αυτών  άπεριτμήτους, 

βδελύξαι    τάς    ψυχάς   αυτών   εν   παντΧ  άκαθάρτω    και  βεβηλώσαι, 
49  49ωστε  επιλαθεσθαι  τού  νόμου,  και  αλλά£αι  πάι/τα  τά  δικαιώματα. 
5ο  50 και  δ?  αϊ/  μτ)  ποιήση  κατά  το  ρήμα  τού  βασιλέως  άποθανεΐται. 
5ΐ  51  κατά  πάντας  τους  λόγους  τούτους  εγραψεν  τή  βασιλεία  αυτού,  και 

εποίησεν   επισκόπους    ε'πι    πάντα  τον   λαόν    και   ενετείλατο  ταις 
52  πόλεσιν  Ιούδα  θυσιάζειν  κατά  πόλιν  και  πόλιν.  52  και  συνηθροί- 

σθησαν  από  τού  λαού  προς  αυτούς  πολλοί,  πάς  ό  ενκαταλείπων  τον 

53  νόμον   και  εποίησαν   κακά  εν  τι]   γή,  53 και  εθεντο  τον  Ισραήλ  εν 
54  κρυφίοις  εν  παντί  φυγαδευτηρίω  αυτών.  54Καί  πεντεκαιδεκάττ] 

ήμερα  Χασελεν  τω  πεμπτω  και  τεσσερακοστω  ετει  ωκοδόμησαν 
βδελνγμα  ερημώσεως  επΧ  το   θυσιαστή ριον   και   εν  πόλεσιν  Ιούδα 

55  κύκλω  ωκοδόμησαν  βωμούς,  55καΊ  ε'πί  τών  θυρίδων  τών  οικιών  και 
56  εν  ταϊς   πλατείαις  εθυμ'ιων.    56 και  τά  βιβλία  τού  νόμον  ά  εύρον, 
57  ενεπνρισαν  πνρι  κατασχίσαντες.  57 και  οπού  ενρίσκετο  παρά  τινι 

βιβλίον  διαθήκης,  και  ει  τι?  σννενδόκει  τω  νόμω,  το  σνγκριμα  τού 

58  βασιλέως  εθανάτον  αντόν.  *9εν  Ισχνι  αντών  εποίουν  ούτω  τώ 
Ισραήλ,  τοίί  εύρισκομενοις  εν  παντι  μην\  και  μην\  εν  ταις  πόλεσιν. 

59  59 και  πέμπτη  και  είκάδι  τού  μηνός  θνσιάζοντες  ε'πι  τον  βωμόν  ος  ην 
41  ογπ  ευ  Κ  42  ενκαταλιπειν  Ν  εγκαταλιπ.  V3  |  επεδεζατο  Κ  απεδεξατο  V 

43  ευδόκησαν  Κλ7  |  σάββατον  ΚΑ*νίά]  άγιασμα  δίφ  Γ3.5  Α3  44  τα?  πολειί 
(-λυ  Α)]  ρΓ  ευ  V  45  κωλυσαι]  κυκλωσαι  Κ  |  θυσιαν  |  σαββατα]  ρτ  ταΥ 
47  είδωλα]  ειδώλια  Νλ7*  (·λα  V3)  \  κοινά]  πολλά  Κ*  (κοινά  Ν0·3)  48  αφειναι 

|  παντι]  πϊα  Ν*  (παντι  Κ0·3)  |  βεβηλώσει  Ν*  (-σαι  Κ0·3)  V  49  αλλαξασθαι  Ν 
50  ποιήσει  V*  |  το  /Ο^μα]  το^  λογον  £<ν  51  τη  βασίλεια]  ρΐ  τταση  ̂   |  επι]  κατα 
^  |  ενετειλαντο  Κ  (-τιλ.)  V  52  πολλοί  προ%  αντου%  Κ  |  πα5  ο  ενκαταλειπων] 
και  ενκαταλιπων  Κ*  παϊ  ο  ενκαταλιπων  Κα·3  και  πα*  ο  εγκαταλειπ.  V*  (-λιπ.  V3) 
53  κρυφοις  Κ*  (κρυφιοις  ̂   54  πεντεκαιδεκάττ;]  ρΓ  τη        |  Χασαλευ  Κ* 
(Χασελευ  Κς·3)  |  πεμπτω  και  τεσσερακοστω]  ε  και  μ  και  ρ'  ̂  π.  κ.  τ.  και  εκατοστω 
V  |  ωκοδόμησαν  ι°]  ωκοδομησεν  ̂ *  (-σαν  Ν0·3)  55  0ι>ριδων]  θυρών  £ν\γ 
56  ενεπνρισαν  πυρι  κατασχισαντες]  κατασχ.  ενεπ.   εν  (οιη  εν  V)  πι-ρι  ΚΥ 
57  ηυρισκετο  V  |  συνκριμα  \&\/*  \  εθανατουν  ̂        58  οιώ  οι>τω  Χ*  (ΗαΙ>  ουτωχ 
Νς·3)  |  ουτωχ  επ.  V  |  πόλεσιν]  +  αυτών  V  59  πέμπτη]  ρτ  τη  Ν03 
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Α  67Γΐ  του  θυσιαστηρίου.  60  και  τάς  -γυναίκας  τάς  περιτετμηκυίας  τα  6ο 
τέκνα  αυτών  (θανάτωσαν  κατά  το  πρόσταγμα,  6ικαι  (κρέμασαν  τα,  6ι 
βρέφη  εκ  τών  τραχήΧων  αυτών,  κα\  τους  οικείους  αυτών,  και  τους 

περιτετμηκότας  αυτούς"  62  και  πολλοί  έν  ΊσραήΧ  εκρεμάσθησαν.  62 
και  όχυρώθησαν  έν  αυτοϊς  του  μη  φαγεΐν  κοινά'  63 και  έπεδέξαντο  63 
άποθανειν,  ίνα  μη  μιανθώσιν  τοις  βρώμασιν,  και  μη  βεβηΧώσουσιν 

διαθήκην  άγίαν  και  άπέθανον.  64  και  έγένετο  οργή  μεγάΧη  έπ\  64 
ΊσραήΧ  σφόδρα. 

τ'Έν  τα"ις  ήμέραις  εκείναις  ανέστη  Ματταθίας  Ιωάννου  του  Συμεών,  ι  II 
ιερεύς  τών  νιών  Ίωαρείμ,  απ 6  Ιερουσαλήμ,  και  έκάθισεν  εν  Μωδεείν. 

2καί  αυτω   νιοι  πέντε·   Ιωάννης  ό  επικαλούμενος  Γαδδι'ί,  3Σίμων  ό  * 
καΧούμενος  θασσίς,  4>Ιούδας   ό   καλούμενος  Μακκαβαίος,  5>ΈΧεαζάρ  * 
ό  καΧούμενος  Αύαράν,  Ίωνάθας  6  καΧούμενος  Έαφφούς.  6Και  6 
ϊδεν  τάς  βΧασφημίας  τάς  γινομένας  εν  Ιούδα  και  εν  Ιερουσαλήμ·  7 και  η 

εΐπεν  Ο'ίμοι,  Ινα  τ'ι  τούτο  έγενήθην  Ιδεϊν  τά  συντρίμματα  του  Χαού 
μου  και  το  σύντριμμα  της  πόλεως  της  άγιας,  και  καθίσαι  εκεί  εν  τώ 
δοθήναι  αυτήν   έν  χειρ\  εχθρών,  το  άγιασμα  εν  χειρι  άΧΧοτρίων ; 

8έγένετο    ό    ναος    αυτής    ώς    άνήρ    ένδοξος·    9τά  σκεύη  της  δόξης  ̂  
αιχμάΧωτα  άπήχθη·    άπεκτάνθη  τά  νήπια  αυτής  έν  ταΐς  πΧατείαις 
αυτής,    οι    νεανίσκοι    αυτής    έν    ρομφαία    εχθρού.      10  ποίον    έθνος  ίο 
ουκ  έκΧηρονόμησεν  βασίλεια  και  ουκ  έκράτησεν  τών  σκύΧων  αυτής; 

11  πάς  ό  κόσμος  αυτής  άφηρέθη·  άντΊ  έΧευθέρας  έγενήθη  εις  δούΧην.  ιι 
12 και  ιδού  τά  άγια  ημών  και  ή  καΧΧονή  ημών  και  ή  δόξα  ημών  ήρη-  ΐ2 
μώθη,   και  έβεβήΧωσαν   αυτά  εθνη.     13ϊνα  τι  ήμιν   ετι  ζήν ;   14  και  ̂  
διέρρηξεν   Ματταθίας  και  οι  υιοί  αυτού  τά  ιμάτια  αυτών,  και  περιε- 
βάΧοντο  σάκκους,  και  έπένθησαν  σφόδρα.  15 Και  ήΧθον  οι  15 
παρά  τού  βασιΧέως  οι  καταναγκάζοντες  την  άποστασίαν  είς  Μωδεε\ν 

\γ       61  οίκους  XV  |  αυτών  2°]  +  προενομευσαν  Χ0·3  \  αυτούς]  +  (θανάτωσαν  Χε·3 
62  εκρεμάσθησαν]  εκραταιωθησαν  XV  |  ωχυρ.  V  |  εαυτοις  V  63  βεβη- 
Χωσωσιν  XV*  64  ϊσρ.]  ρΓ  τον  V  II  1  Ιωάννου]  ρτ  υιος  XV  |  Ιωαριμ 
Χ  Ιωαρειβ  V  |  Μωδει^  Χ*  -δαειν  Χ0·3  -διω  V  2  ο  εττικαλ.]  οηι  ο  Χ*  (ΚίΛ 
Χε·3)  |  Γαδδει  Χ  3  ο  καλ.]  οιη  ο  Χ  ο  επικ.  V  |  θασσει  XV  (-σσι)  4  οηι 
Μακκαβαως  Χ*  (ηαΰ  -βεος  Χα·3)  5  Ελεάζαρ]  Ιελεα^αοοί  Χ*  Ελεαί"αρο$ 
Χ1-  ε·3  |  ο  καλουαενος  (ι0)]  οπα  ο  Χ*  (ηαο  Χε·3)  |  Ιωναθης  Χ*  (-θας  Χ0-3)  -θαν 
V  |  Σαπφούς  XV  6  β\ασφ.]  +  αυτών  V  |  γενόμενα*  Χ  7  εγεννηθην  XV 
τα  συντρίμματα]  το  σύντριμμα  XV  |  οιτι  και  2°  Χ*  (ηαΰ  Χ0·3)  |  της  άγιας  7τολεω$ 
Χ  |  εκαθισαν  XV  (-θησαν)  9  δόξης]  +  αυτής  XV  |  αιχμ.]  ρι  ως  V  [  αττηχθη] 
ρΓ  α  Χ*  (ίιηρίΌΰ  Χ0·3)  10  βασίλεια]  ρτ  εν  Χ  ρΓ  η  V  11  αφερ.  V*  (αφαιρ. 
V3)  |  εγενετο  XV  εγεννηθη  Α  12  εθνη]  ρν  τα  XV  13  £ηρ]  £ωη  Χ 
14  τα  ιμ.]  ι  οίδ  50Γ  Χ*  |  εαυτών  V  |  ττεριεβαΧλ.  V  |  εττενθησεν  Χ*  (-σαν  Χ- Μ 
15  ηλλοιωθη  Χ*  (ηλθ.  οι  Χς·3)  |  αποστασιν  Χ  |  Μωδειν  Χ*  (-δεειί'  Χ0·3)  ~διμ  V 
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II  3θ 

ιό  την  πόλιν,  Ίνα  θυσιάσωσιν.     16 και  πολλοί  από  Ισραήλ  προς  αυτούς  Α 
ΐ7  προσήλθαν·  και  Ματταθίας  και  οί  υίοι  αυτοί)  συνήχθησαν.  17 και 

άπ εκρίθησαν  οι  παρα  του  βασιλέως  ·κα\  είπαν  τω  Ματταθία  λέγοντες 

"Αρχων  και  ένδοξος  και  μέγας  ει  εν  τη  πάλει  ταύτη,  και  έστη ριγμένος 
ιδ  εν  νιοις  και  αδελφοίί,  ι8νϋν  πρόσελθε  πρώτος,  και  πο'ιησον  το 

πρόσταγμα  του  βασιλέως,  ως  εποίησαν  πάντα  τά  εθνη,  και  οι 

άρχοντες  Ιούδα,  και  οι  καταλειφθέντες  <ε'ν  Ιερουσαλήμ*  και  εση  συ 
και  6  οίκος  σον  των  φίλων  του  βασιλέως·   και  συ  και  οι  υιοί  σον 

ΐ9  δοξασθήσ*σθε  άργνρίω  και  χρνσίω  και  άποστολαΐς  πολλαϊς.  19 και 
άπεκρίθη  Ματταθίας  και  ειπεν  φωνή  μεγάλη  Ει  πάντα  τά  εθνη  τά  εν 

ο'ίκω  της  βασιλείας  του  βασιλέως  άκούουσιν  αύτου,  άποστήναι  έκαστος 
άπο  λατρίας  πατέρων  αύτον,  και  ηρετίσαντο  εν  ταϊς  έντολαις  αυτού· 

2ο  20 κάγώ  και  οι  υιοί  μου  και  οι  αδελφοί  μου  πορενσώμεθα  εν  διαθήκη 
22  πατέρων  ημών*  2ΙΊλεως  ήμΐν  καταλείπειν  νόμον  και  δικαιώματα.  22τόν 

νόμον  τον   βασιλέως  οι/κ  άκουσόμεθα,  παρελθεϊν  την  λατρίαν  ημών 

23  δεζιάν  η  άριστεράν.  23 Και  ώ$·  έπαΰσατο  λαλών  τους  λόγους 
τούτους,  προσήλθεν  άνήρ  Ίουδαιοί  εν  όφθαλμοΐς  πάντων,  θνμιάσαι 

24  ε'πί  τον  βωμον  εν  Μωδεεϊμ  κατά  τό  πρόσταγμα  τον  βασιλέως.  24  και 
ΐδεν  Ματταθίας  και  έζήλωσεν,  και  έτρόμησαν  οι  νεφροί  αντον,  και 
άνήνεγκεν  θνμόν  κατά  το  κρίμα,  και  δραμών  εσφαξεν  αύτον  έπ\  τον 

25  βωμόν.      25  και  τον   άνδρα   τον    βασιλέως    τον  άναγκάζοντα  θύειν 
26  άπέκτεινεν  εν  τω  καιρώ  εκείνω,  και  τον  βωμον  καθειλεν,  20 και 

έζήλωσεν  τω  νόμω,  καθώς  εποίησεν  Φινεώς  τώ  ΖαμβρΙ  υίώ  Σαλώμ. 

27  27  και  άνέκραξεν  Ματταθίας  4ν  τη  πόλει  φωνή  μεγάλη ,  λέγων  Πάς 
28  ό  ζηλών  τω  νόμω  και  ιστών  διαθήκην,  έξελθέτω  οπίσω  μου.  28 και 

εφυγον  αυτός  και  οί  υιοί  αυτοϋ  εΐί  τά  ορη,  και  ένκατέλειπον  όσα  είχον 

29  εν  τη  πόλει.  Ε9ΤόΥε  κατέβησαν  πολλοί  ζητούντες  δικαιοσύνην 
3ο  και  κρίμα  εις  τήν  ερημον  καθ'ισαι  έκει,  3°αύτοι  και  οί  υιοί  αυτών  και  αϊ 

16  προσηλθον  XV  17  ειπον  XV  |  εστηρισμενος  Χ  |  οηι  εν  2°  XV  |  και  6°]  «V 
ρτ  τε  V  18  νυν]  ρΓ  κ|  V  |  ως]  ρΓ  και  Χ*  (ίπιρΓοβ  Χ°·Ε)  |  εποιησεν  Χ  |  άρ- 

χοντες] άνδρες  XV  |  συ  ι°]  σοι  Α  +  και  οι  νιοι  σου  V  |  οιη  και  ο  οίκος... και  συ 
και  Χ*  Ηη.1)  και  οι  νιοι  σον  των  φίλων  του  βασιλέως  κ  συ  κ  Χαα  |  δοξασθηση  Χ* 
(-θησεσθαι  Χ0  3)  |  χρυσ.  κ.  αργ.  V  19  ει]  ρΓ  και  V  |  τον  βασ.]  ΐηοερ  τη  Χ* 
(του  Χ1)  |  εκαστον  V  20  πορευσομεθα  XV  21  καταλιττειν  Χ  22  νό- 

μον] λογον  XV  23  οπι  τους  λογούς  τούτους  Χ*  (ΗαΙ)  Χ0*·)  |  θυμιασαι]  θυσιασαι 
XV  |  εν  2°]  ρΓ  του  Χ^·3  |  Μωδεειμ]  Βωδειν  Χ*  (Μ  ρτο  Β  Κ*·*»  &Μ)  Μωδεειν  Χε·3 
-διμ  V  24  ειδεν  XV  |  ετρομασαν  Χε·3ν  25  καθειλοί  Χ*  (-λεν  Χ1-·3) 
26  εζηλωσεν]  έδωκαν  Χ*  (εξηλωσεν  Χ0·3)  εζηλωσαν  V  |  Φινεες  XV  |  Ζαμβρει  Χ 
-βρι  V  27  και  2°]  τ;  Χ*  (και  ΓογΙ:  νιιΐί  Χ0·3)  οηι  Α  |  τη  διαθήκη  V 28  ενκατελιπον  Χ 
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Α  γυναίκες  αύτών  και  τά  κτήνη  αυτών  οτι  έσκΧηρύνθη  έπ'  αυτούς  τα. 
κακά.    31  και  άνηγγέλη  τοις  άνδράσιν  του  βασιλέως  και  τάϊς  δυνά-  31 
μεσιν  αϊ  ησαν  εί»  Ιερουσαλήμ  πόλει  Ααυείδ,  οτι  Κατέβησαν  άνδρες, 
οΐτινες  διεσκέδασαν  την  έντολήν  του  βασιλέως,  εις  τούς  κρυφούς  εν 

ττι  έρήμω.    32 και   εδραμον   οπίσω  αυτών  πολλοί,  και  καταλαβόντες  32 
αυτούς    παρενέβαλον  έπ'  αυτούς,   και    συνεστείλαντο   προς  αυτούς 
πόλεμον  εν  τη  ημέρα  των  σαββάτων  33  και  είπαν  προς  αυτούς  "Έως  33 
του  νυν   εξελθόντες   ποιήσατε  κατά  τον  λόγον  του  βασιλέως,  και 
ζήσεσθε.    34 και  είπαν  Ουκ  έξελευσόμεθα,  ουδέ  ποιήσομεν  τον  λόγοί'  34 
του  βασιλέως,  βεβήλωσαν  τήν  ήμέραν  των  σαββάτων.    35 και  ετάχνναν  35 

έπ'  αυτούς  πόλεμον.    36και  ουκ  άπεκρ'ιθησαν  αύτοϊς,  ούδέ  λίθον  ενε-  36 
τίναξαν   αύτοίς,   ούδέ    ένέφραξαν   τούς  κρυφούς,   37λέγοντες    Άπο-  37 

θάνωμεν   οι   πάντες  έν   τη   άπλότητι  ήμών    μαρτυρεί  βφ'   ήμάς  6 
ούρανός   και  ή  "/ή  οτι  άκρίτως  άπόλλυτε  ήμάς.     38  και  άνέστησαν  38 
έπ'  αυτούς  εν  τω  πολέμω  τοις  σάββασιν  και  άπέθανον  αύτοϊ  και  αι 
γυναίκες  αυτών  και  τά  τέκνα  αύτών  και  τα  κτήνη  αύτών,  έως  χιλίων 
ψνχών  ανθρώπων.  39 Και  εγνω  Ματταθίας  και  οι  φίλοι  αύτού,  39 
και  επένθησαν  έπ'  αυτούς  εως  σφόδρα.    40  και  είπεν  άνήρ  προς  τον  40 
πλησίον  αύτού  Έάΐ'  πάντες  ποιήσωμεν  ώς  οι  αδελφοί  ήμών  εποίησαν, 
και  μη   πολεμήσωμεν  εις  τά  εθνη  υπέρ  της  ψυχής  ήμών  και  τών 
δικαιωμάτων   ήμών,  νύν   τάχιον  ήμάς  όλεθρευσουσιν   άπο  της  γης, 

41  και  έβουλεύσαντο  τη  ήμέρα  εκείνη,  λέγοντες  ΙΙάς  άνθρωπος  ος  εάν  41 
ελθη  προς  ήμάς  εις  πόλεμον  τη  ήμέρα  τών  σαββάτων,  πολεμήσωμεν 
κατέναντι  αύτού,  και  ού  μή  άποθάνωμεν  πάντες  καθώς  άπέθανον  οι 

άδελφοί  ήμών  έν  τοις   κρυφοΐς.     42τότε  συνήχθησαν   προς  αύτούς  42 
συναγωγή  Άσιδαίων,  Ισχυρά  δυνάμει  άπο  'ΐσραήλ,  πάς  ό  έκονσια- 
ζόμενος  τώ   νόμω.    43 και   πάντες  οι  φυγαδεύοντες  άπο  τών  κακών  43 

«V  30  εσκληρυνθη]  επληθυνθη  V  |  αυτούς]  +  επληθυνθη  Ν*  +  κ  επληθ.  Νε  3 
31  ανηγγελη]  ϊηοερ  ανα  Κ*  (ανηγγ.  Κ1)  |  ταυ  δυναμεσιν]  αι  δυνάμεις  Ν  |  7Γολυ 
V  |  άνδρες]  ρτ  οι  Χ  |  εντολην]  βουλην  &  |  κρύφιους  32  καταλαβοντες 
αυτούς]  κατελαβοντο  αυτούς  και        |  παρενεβαλοντο  Κ*  παρενεβαλλον  Κ0·15  ρΐ" 
και  Χ  |  επ]  προς       (επ  £\°·3)  |  συνεστείλαντο]  συνεστησαντο  $Ν        33  ειπον 

|  ποιήσατε]  ποιήσωμεν  Κ*  (-σαται  Κε-3)         34  ποιήσωμεν  Α         35  ετα- 
χυνεν  3ο  ουδε  ι°]  ου  &  |  κυψους  Κ*  (κρυφούς  ̂ α·3)  κρύφιους  V       37  οι 
πάντες]  οϊώ.  οι  |  οιτι  εφ  ημάς  Ν*  (Ιιαο  Κ€·3)  38  επ]  προς  Ν  |  τω  πολεμώ] 
οπι  τω  Ν  |  τοις  σαββασιν]  οπι  τοις  Κ*  (1ιαΐ>  Νε·3)  |  οπι  χιλίων  Ν*  (1ιαΙ>  Κ0·3) 
39  εγνων  V*  |  οιτι  επ  Κ  |  οπι  εως  Κ  40  προς  τον  πλησίον]  τω  πλ.  | 
ποιήσομεν  V*  |  ει$]  προς  \  διωματων  Ν*  (δικαιωμάτων  Ν0·3)  |  ολοθρενσουσιν 
ημας  &ν  41  τηνημεραν  εκεινην  Κ  |  προς]  εφ  Νν  |  πολεμησομεν  V  |  καθώς] 
ως  Ν  |  οιη  απεθανον  V  |  κρυφιοις  ϊ<ν  42  συνα-γωγη  Ασιδαιων  (-δεων  Α) 
ισχυρά]  7τασα  συνα~γω-γη  Ιουδαίων  ισχυροί  ̂   συν.  πασα  \ουδ.  οχυροί  V 
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44  προσετέθησαν  αύτοίς,   και    εγενοντο    αύτοϊς    εις    στήριγμα.      44  και  Α 
σννεστήσαντο  δύναμιν,  κα\  (πάταξαν  αμαρτωλούς  εν  οργή  αύτών,  και 
άνδρας  ανόμους  εν  θνμώ  αυτών   κα\  οι  λοιποί  εφυγον  εις  τα.  εθνη 

45  σωθήναι.    45 και  εκύκλωσεν  Ματταθίας  και  οι  υιοί  αυτού,  και  καθϊΐλον 
46  τούς  βωμούς  αυτών,  46 και  περιετεμον  τα  παιδάρια  τα.  άπερίτμητα  οσα 
47  εύρεν  ίν  όρίοις  Ισραήλ  εν  ίσχύι.   47 και  έδιωξαν  τούς  υιούς  της  ύπερηφα- 
48  νιας,  και  κατευοδώθη  το  έργον  εν  χειρϊ  αυτών.  48 και  άντελάβοντο  τον 

νόμου  εκ  χειρός  τών  εθνών  και  εκ  χειρός  τών  βασιλέων,  και  ουκ  έδωκαν 

49  κέρας  τω  άμαρτωλω.  49 Και  ηγγισαν  αι  ήμεραι  του  Ματταθίου 
άποθανεΐν,  και  είπεν  τοις  νιοΐς  αύτοΰ  Νύι>  εστηρίχθη  ύπερηφανία  και 

5ο  ελεγμός  και  καιρός  καταστροφής  και  οργή  θυμού.  50 και  νυν,  τέκνα, 
ζηλώσατε  τω  νόμω,  και  δότε  τάς  ψυχας  υμών  ύπερ  διαθήκης  πάτερων 

5ΐ  ήμών.  51  μνήσθητε  τών  πάτερων  ήμών  τα.  εργα  α  εποίησαν  ταΊς 
γενεαΐς    αυτών,    και    δεξασθε    δόξαν  μεγάλην   και    δόξαν  αίώνιον. 

52  52Άβραάμ    ουκ    εν   πειρασμω   ευρέθη   πιστός,   και    ελογίσθη  αύτώ 
53  δικαιοσύνη ;  53Ίωσήφ  εν  καιρώ  στενοχώριας  αυτού  εφύλαξεν  εντολήν, 
54  και  εγενετο  κύριος  Αιγύπτου.     54Φινεες  6  πατήρ  ήμών  εν  τώ  ζηλώσαι 
55  ζήλον  ελαβεν  διαθήκην  ιερωσύνης  αγίας.     5^Ιησούς  εν  τώ  πληρώσαι 
56  λόγοι/  εγενετο  κριτής  εν  Ισραήλ.     $6Χαλεβ  εν  τώ  επιμαρτύρασθαι 
57  τγι  εκκλησία  ελαβεν  γήν  κληρονομίαν.     57  Ααυεϊδ  εν  τω  ελεεί  αύτού 
58  εκληρονόμησεν  θρόνον  βασιλείας  αιωνίας.     58Ήλίαί  εν  τώ  ζηλώσαι 
59  ζήλον  νόμου  άνελήμφθη  ως  εϊς  τον  ούρανόν.  Β9Άνανίας,  Άζαρίας, 
6ο  Μισαήλ,  πιστεύσαντες  εσώθησαν  εκ  φλογός.  6ο Αανη)λ  εν  τή  άπλό- 
6ι  τητι  αύτού  ερύσθη  εκ  στόματος  λεόντων.     61  και  ούτως  εννοήθητε  κατά 
62  γενεάν,  οτι  πάντες  οι  ελπίζοντες  επ'  αύτόν  ούκ  άσθενήσουσιν.  62  και 

από  λόγων  ανδρός  αμαρτωλού  μή   φοβηθήτε,  οτι  ή  δόξα  αύτού  εις 

63  κάπρια  και  σκώληκας.  63 σήμερον  επαρθήσεται,  και  ού  μή  ευρέθη, 
οτι  επεστρεψεν  εις  τον  χούν  αύτού,  και  ό  διαλογισμός  αύτού  άπώλετο. 

44  ετταταξαντο  Χ*  (-ξαν  Χ^)  +  άνδρας  V  |  ογπ  και  3°  Α  45  εκύκλωσεν] 
εκελευσεν  Χ  |  νιοι]  φίλοι  XV  |  οηι  αυτών  Χ  46  ευρον  Χ  |  ορίου]  υιού  Χ 
47  κατευωδ.  V3  |  αυτών]  αυτού  Χ*  (-των  Χα-3)  48  οηι  εκ  χειρός  (2°)  Χ* 
(ηαΐ)  εκ  χιροϊ  Κ0·3)  V  |  βασιλέων]  +  αυτών  Χ0·3  49  του  Ματταθίου]  οιτι 
του  Χ  |  εστηρισθη  Χ  50  οπι  και  ι°  XV  |  ημων]  υμων  XV  51  μνησθητε] 
ρΓ  και  XV  |  των  πάτερων  ημων  τα  εργα]  τα  εργα  των  πατ.  XV  |  εποιησεν  Χ* 
(-σαν  Χς·3)  |  ταυ  γενεαις]  ρΓ  εν  XV  |  δεξασθε]  δεδοξασθαι  V*  (-σθε  V3)  |  δοξαν 
2°]  όνομα  XV  52  ουκ]  ουχι  XV  |  ευ  δικαωσυνην  XV  54  διαθηκην 
ιεροσυνης  άγιας]  κληρον  διαθήκης  αιωνίας  ιερωσυνης  Χ  διαθηκην  ιερ.  αιωνίας  V 
56  μαρτνρασθαι  Χ  |  τη  εκκλησία]  ρΓ  ε»<  XV  ττ;  εκκλησίας  V  |  γ7/"  κλτ^οΐΌμιαι/] 
τηρ  κλ.  Χ        κλ.  V  57  αιωνίου]  ευ  αιώνας  XV  58  ̂ λο^  ι/ομοι>] 
νομον  ζήλους  Χ  |  ανεληφθη  V  |  οπι  ω?  Χ  εω?  V  60  ερρυσθη  Χ  |  λέοντος  Χ 
61  γ^εα"]  +  και  γενεαν  XV  62  κοττριαν  V  63  και  ι^  +  αυριον  XV  | 
οτι]  και  Χ  |  ατωλετο]  απολειται  Χ  (-λιτ.)  V 
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Α  64 και  νμεΐς,  τέκνα,  ισχύετε  και  άνδρίζεσθε  εν  τώ  νόμω  υμών,  οτι  εν  64 
αντώ  δοξασθήσεσθε.    65καί  Ιδον  Συμεών  ό  αδελφόί  υμών,  οιδα  οτι  65 
άνήρ  βονλής  εστίν  αυτοί)  άκοΰετε  πάσας  τάς  ημέρας,  αυτός  νμιν  εσται 

εις  πάτερα.    66 και  Ιούδας  ό  Μακκαβαΐος  αυτός,  Ισχυρός  εν  δυνάμει  66 
αυτός  εκ  νεότητος  αυτού,  ούτος  νμιν  εσται  εις  άρχοντα  στρατιάς·  και 
πολεμήσετε  πόλεμον  Χαών,    6?  και  νμεϊς  προσάγετε  προς  υμάς  πάντας  6γ 
τούς  ποιητάς  του  νόμου,  και  εκδικησατε  εκδίκησιν  του  Χαοΰ  υμών. 

63άνταποδίδοτε  άνταπόδομα  τοϊς  εθνεσιν,  καϊ  προσέχετε  εϊς  προστά-  68 
γματα  του  νόμου.  69 Και  ηύΧόγησεν  αυτούς·  κα\  προσετέθη  προς  6$ 
τους  πατέρας  αυτού.     7°καί  άπέθανεν  -εν  τω  εκτω  και  τεσσερακοστω  ηο 
και  εκατοστώ  ετει-  και  έθαψαν  αυτόν  οι  νιοι  αυτού  εν  τάφοις  πάτερων 

αντον  εν  Μωδεείν,  και  εκόψαντο  αυτόν  πάς  *1σραηΧ  κοπετόν  μεγαν. 

τΚα\  ανέστη  Ιούδας  ό  καΧούμενος  ΜακκαβαΙος  υιός  αύτοΰ  άντ  αύ-  ι 
του.     2 και  εβοηθονν   αντώ   πάντες  οι  αδελφοί  αυτοί),   και   πάντες  ζ 
οσοι   εκοΧΧηθησαν  τω    πατρ\  αύτοΰ,    και   επολεμονν   τον  πόΧεμον 

ΊσραήΧ  μετ    ευφροσύνης.    3  και  επΧάτυνεν   δόζαν  τω  Χαω   αντον·  3 
και  ενεδύσατο    θώρακα   ώς   γίγας,    και    σνν*ζώσατο    τά   σκεύη  τά 

πολεμικά    αντον·    πολεμονς    σννεστησατο,   σκεπάζων  παρεμβοΧην 
εν   ρομφαία.     4 και  ώμοιώϋη  Χεοντι  εν  τοις  εργοις  αντον,   και  ώς  4 
σκύμνος  ερενγόμενος  εις  θήραν.    5 και  εδίωζεν  άνόμονς  εζερεννών,  5 
και  τονς  ταράσσοντας  τόν  αντον  εφΧόγισεν  6 και  σννεστάΧησαν  οι  6 
άνομοι  από  τον  φόβον  αντον,  και  πάντες  οι  εργάται  της  ανομίας 
σννεταράχθησαν,  και  ενοδώθη  σωτηρία  εν  χειρί  αντον.     7 και  επί-  η 
κρανεν  βασιλείς  ποΧΧούς,  και  ηνφρανεν  τόν  Ίακώ/3  εν  τοις  εργοις 

αντον,  και  εως  τον  αιώνος  το  μνημόσννον  αντον  ίΐϊ  ενλογίαν.    8καχ  8 
διηΧθεν  εν  πόΧεσιν  Ίουδα,  και  εξωΧεθρενσεν  ασεβείς  επ'  αντης,  και 

Νν       64  οπι  και  υμεις  Κ*  (ηαο  Χ0*3)  |  ανδριζεσθε  και  ισχύσατε  XV  )  οπι  νμων XV         65  νμιν  εσται  ει$  πάτερα]  εσται  νμιν  πατήρ  Χ  ε.  νμων  π.  V  66  ο 
Μακκαβαιος]  οηι  ο  Χ  |  οπι  αυτοί  1>Ϊ5  Χ  :  2°,  Υ  \  ερ  δυνάμει]  δυναμιν  Χ*  -μι 
Χ^3  -μει  V  |  οιώ  αυτόν  Χ  |  ούτος  νμιν  εσται  εις  άρχοντα]  αυτός  εσται  υμιν 
άρχων  Χ  αυτοί  ε.  άρχων  V  |  πολεμήσετε]  πολεμήσει  XV  68  ανταποδοται 
Χ  |  πρόσταγμα  Χ  τα  προστάγματα  V  69  ευλογησεν  XV  |  αυτού]  αυτών  Χ* 
(-του  Χ0·3)  70  οπι  εν  ι°  V  |  εκτω... εκατοστώ]  γ'  και  μ1  και  ερ'  (δϊο)  Χ* 
(ρΓΟ  γ'  1β£  ζ~'  61  Γ&5  ε  αηίε  ρ'  Χε·3)  |  έθαψαν  αυτόν  οι  υιοι  αυτοί»]  ετάφη  Χ  |  οηι 
οι  V  |  Μωδειν  Χ*  (Μωδεειν  χε·3)  -δειμ  V*  (-διμ  V3)  III  1  αιτου  2°]  αρτον 
Χ*  (αυτ.  Χα3)  2  αιττω]  αντον  V  |  οσοι]  οι  Χ  |  επολεμουντο  πολεμον  Χ* 
(επολεμουν  τον  π.  Χε·3)  3  λαω]  λογω  V  |  πολέμους  συνεστησατο]  και 
συνεστ.  πολ.  XV  |  παρεμβ.  εν  ρομφαία]  ρομφ.  εν  πολεμώ  V  4  οηι  αΐ'τοΐ' 
Χ  |  ορευγομενος  Χ  5  τον  αυτού]  τον  λαον  αυτ.  XV         6  οι  άνομοι]  οηι  οι 
XV  |  ευωδ.  V  |  σωτ.]  ρ  γ  η  V  7  επικραναν  Α  |  ευφρανεν  Χ  |  ει?]  ρΓ  και 
Χ*  (ϊηιρΓοο  Χ?)  8  πολεσιν]  πο\ι  Χ  |  εξωλοθρ.  V  |  επ]  εξ  XV 
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9  άπεστρεψεν  όργήν  άπο  Ισραήλ·  9  και  ώνομάσθη  εως  Εσχάτου  της  Α 
ίο  γης,  και  συνήγαγαν  άπολλνμενονς.  Ι0Και  συνήγαγαν  Απολ- 

λώνιος εθνη,   και  άπο   Σαμαρίας    δύναμιν   μεγάλην  τον  πολεμήσαι 

ιι  προς  Ισραήλ,  "και  εγνω  Ίουδαί,  και  έξήλθεν  εΐϊ  σννάντησιν 
αύτω  και  επάταξεν  αύτον  και  άπεκτεννεν  και  ε  πεσόν  τρανματίαι  πολ- 

ΐ2  λοι,  και  οι  επίλοιποι  εφυγον.  12  και  ελαβον  τα  σκευή  αυτών,  και  την 
μάχαιραν  Απολλώνιου  ελαβεν  Ιούδας,  και  ην  πολεμών  εν  αύτη  πάσας 

13  τάς  ημέρας.  13Και  ηκουσεν  Σήρων,  6  άρχων  της  δυνάμεως  Συ- 
ρίας, οτι  ήθροισεν  Ιούδας  άθροισμα  και  εκκλησίαν  πιστών  μεθ  αυτού 

14  και  εκπορενομενων  εις  πόλεμον.  14 και  είπεν  ΤΙοιήσω  εμαυτω  όνομα, 
και  δοξασθήσομαι  εν  τι)  βασιλεία,  και  πολεμήσω  τον  Ιούδαν  και 
τους  συν  αύτώ  και  τούς  εξονδενονντας  τον  λόγοι/  του  βασιλέως. 

15  15 και  πρασεθετο  και  άνεβη  μετ  αύτον  παρεμβολή  ασεβών  ισχυρά 
ιό  βοη,θήσαι  αύτω,  ποιησαι  την  εκδίκησιν  εν  υιοϊς  Ισραήλ.     ι6καί  ήγ- 

γισεν  εως  αναβάσεως  Μεθωρών  και  εξήλθεν  Ιούδας  είς  συνάντησιν 

17  αύτω  όλιγοστός.     17  ως  δε  Ίδαν  την  παρεμβολήν  ερχομενην  εις  συν- 
άντησιν αύτω,  είπαν  τω  Ιούδα  Τι  δυνησόμεθα  ολιγοστοί  οντες  πο- 
λεμήσαι  προς   πλήθος  τοσούτο;    και  ήμεϊς  εκλελύμεθα  άσιτούντες 

ιδ  σήμερον.     18  και  είπεν  Ιούδας  Έϋκοπόν  εστίν  συνκλεισθήναι  πολ- 
λούς εν  χερσιν  ολίγων ·  και  ουκ  εστίν  διαφορά  εναντίον  του  ουρανού 

19  σώζειν   εν   πολλοίς  η   εν   ολίγοις.     19 οτι  ούκ  εν   πλήθει  δυνάμεως 
2ο  νίκη  πολέμου  εστίν,  αλλ'  ή  εκ  του  ούρανού  ισχύς.     2°αύτο\  έρχον- 

ται προς  ημάς  πλήθει  ύβρεως  καϊ  άνομίας,  τού  εξάραι  ημάς  και  τάς 

2ΐ  γυναίκας  ημών  και  τά  τέκνα  ημών,  τού   σκυλεύσαι  ημάς.     21  ημείς 
δε    πολεμούμεν    περί   τών   ψυχών   ημών    και   τών    νομίμων  ημών. 

22  22  και  αύτός  συντρίψει  αύτούς   προ   προσώπου  ημών  ύμείς  δε  μη 
23  φοβηθήτε  απ*  αύτών.  23ώς  δε  επαύσατο  λαλών,  ενήλατο  επ*  αυ- 

τούς αφνω,  και  σννετρίβη  Σήρων  και  ή  παρεμβολή  αύτον  ενώπιον 

24  αύτού.  24 και  εδίωκον  αύτούς  εν  τη  καταβάσει  Βαιθωρών  εως  τού 
πεδίον  και  επεσον  α7τ'  αύτών  είς  άνδρας  οκτακοσίονς'  οί  δε  λοιποί 
9  ονομ.  V  |  της  γης]  οηι  της  £ν  |  απολλυμενους]  Απολλώνιος  V*         10  οηι  «V 

και  συν.  Απ.  V*  |  \σραη\]  ρΓ  τον  Κ        11  αντω]  αυτών  V       12  σκενη]  σκνλα 
13  μεθ]  μετ  14  ενδοξασθ.  Κ  \  Ιουδαν]  ρτ  νιον  Ν*  (ϊηιρι-οο  Κε·η)  | 

οπί  και  5°  |  τους  εξουδ.]  εξουθ.  V  15  ισχυρά]  +  μετ  αυτού  V  |  ποιησαι] 
ρτκαιΥ  16  ηγγ.]  ρτ  και  V  |  Μεθωρων]  Βαιθωρων  XV  |  αυτωνΥ  17  ιδεν 
Η*  ειδον  Χε-^ν  |  ερχομενην]  ρτ  την  |  αυτω]  αυτών  Κνα  |  ειπον  Νν1  (ειπον... 
δυν.  δΐΐρ  Γ&3  V1)  |  τοσούτο]  +  ισχνρον  Νν  18  συγκλ.  V  |  εναντίον] 
+  του  θεού  Κν  |  σωξειν]-\-η  Κ        19  οηι  η        |  ισχύς]  ρτ  η  20  προς] 
εφ  ϋ.  |  ττληθει]  ρτ  εν  21  οηι  ημων  ι°  Κ*  (Ηαΐ)  ̂α  ;ι)        22  αυτούς]  αυ- 

τού Ν*  (δηρεΓδΟΓ  ϊ  Ν1)  |  υμεις]  ημείς  Α  \  φοβηθήτε]  φοβεισθε  (-βισθε  Ν*)  Κ\τ 
23  ενειλατο  V*  |  επ]  εις  0.  |  σννετριβησαν  V      24  αυτούς]  αυτόν  Κ  |  Βεθωρων  Α 
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Α  εφυγον  είς  γήν  Φυλιστιείμ.    25 και  ηρξατο  ό  φόβος  Ιούδα  και  τών  25 
αδελφών  αυτού,  και  ή  πτόη  επιπτεν  4π\  τά  εθνη  τά  κνκλω  αυτών. 

26  και  ήγγισεν   εως  τον   βασιλέως  το   όνομα  αντον,  κα\  νπερ  των  26 
παρατάξεων  Ιούδα  εξηγεϊτο  πάν  έθνος.  2?Ώς  δε  ηκονσεν  27 
Άντίοχος  ό  βασιλεύς  τους  λόγους  τούτους,  ώργίσθη  θνμώ'  και  άπε- 
στειλεν  και  σννήγαγεν  τάς  δυνάμεις  πάσας  της  βασιλείας  αντον,  παρ- 

εμβολών ίσχνράν  σφόδρα·  2δκαι  ήνοιζεν  το  γαζοφνλάκιον  αυτού,  και  28 
εδωκεν  όψώνια  ταϊς  δννάμεσιν  αυτοί)  εϊς  τον  ενιαυτόν  και  ενετεί- 
λατο  αύτοίς  είς  ενιαυτόν  είναι  έτοιμους  είς   πάσαν  χρείαν.    29  και  29 
ϊδεν  οτι  εξελειπεν  το  άργύριον  από  τών  θησαυρών  και  οι  φόροι  της 
χώρας  ολίγοι  χάριν  της  διχοστασίας  και  πληγής  ης  κατεσκεύασεν 

εν  τη  γί),  του  αραι  τά  νόμιμα  α  ήσαν  αφ'  ημερών  τών  πρώτων. 
30 και  εύλαβήθη  μη  ουκ  εχει  ώς  άπαξ  και  δίί  ίίϊ  τά?  δαπάνας  και  30 
τά  δόματα  α  βδι'δου  έμπροσθεν   δαψιλη  χεψί,   31  και  ήπορεϊτο  τη  31 
ψνΧΏ  αντου  σφόδρα·  και  εβουλεύσαντο  του  πορευθήναι  είς  τήν  ΤΙερ- 
σίδα,  και  λαβείν  τους  φόρους  τών  χωρών,  και  συναγαγείν  άργΰριον 

πολύ.      32 και  κατελειπεν  Αυσίαν  ανθρωπον  ενδοξον  και  από  γένους  32 
της  βασιλείας  επ\  τών  πραγμάτων  τοΰ  βασιλέως,  από  τοΰ  ποταμού 
Έυφράτου  εως  τών  όρίων  Αιγύπτου,   33  και  τρεφειν  Άντίοχον  τον  33 
νίόν  αυτού  εως  του  επιστρεψαι  αυτόν.     34και  παρεδωκεν  αύτω  τάς  34 
ημίσεις  τών  δυνάμεων  και  τους  ελέφαντας,  και  ενετειλατο  αντω  περϊ 
πάντων  ών  εβούλετο,  και  περ\  πάντων  τών  κατοικοΰντων  την  1ου- 

δαίαν   και  ̂ Ιερουσαλήμ,  35άποστεϊλαι  επ    αυτούς   δυναμιν*  του  εκ-  35 
ρι'-ψ-αι  και  εξάραι  τήν  ίσχύν  Ισραήλ  και  το  κατάλιμμα  Ιερουσαλήμ, 
και  άραι  το  μνημόσυνον  αυτού  από  τού  τόπον,  36 και   κατοικήσαι  φ 
υιούς  άλλοτρίονς  εν  πάσι  τοϊς  δρίοις  αντών,  και  κατακληρονομήσαι 
τήν  γήν  αντών.    37  και  ό  βασιλεύς  παρελαβεν  τάς  ήμίσεις  τών  δν-  37 

νάμεων  τάς   καταλειφθείσας-   και  άπήρεν  από  *Αντιοχίας,  από  πό- 

24  γην]  την  V       25  Ιούδας  Ν*  (-δα  Ν0·3)  |  επιπτεν]  επεπιπτεν  Χ       26  παν 
έθνος]  τα  εθνη  Χ  27  ο  βασιλεύς  Αντιοχος  Χ  |  τα*  βασ.  V*  (της  β.  V1) 
27 — 28  οηι  παρεμβολην . .  .γαξοφ.  αυτόν  Χ*  (ηαβ  Ν0·3)  28  τοις  δυν.  (δίο)  Α  | 
οπι  αυτού  2°  Χ*  (ηαο  Χς·3)  V  |  τον  ενιαντον]  οπι  τον  XV  |  οιτι  ευ  ενιαυτόν  Χ  Υ 
29  ειδεν  XV  |  εξελιπεν  Χ  |  απο]  εκ  XV  30  εχη  Χ  \  δοματα]  δικαιώματα  V 
ενπροσθζν  Α  |  δαψιλειΥΆ  |  χειρι]  +  και  επερισσενσεν  νττερ  τονς  βασιλείς  τοι  ς 
έμπροσθεν  (+  δαψιλη  [-λει  V3]  χειρι  V)  XV  31  εβουλενσατο  XV  |  πολνν  Α 
32  κατελειπεν]  απελνσεν  Χ*  κατελιπεν  Χ^ν*  |  βω$]  ρΓ  και  XV  |  των  ορίων] 
οπι  των  XV  33  επίστρεψε  Α  (δβς  Γ&δ  I  Ιΐί)  34  ηβουλετο  Χ  εβουλενσατο 
V  |  οπι  πάντων  ι°  XV  35  του  εκριψαι]  και  του  εκτρι\1>αι  Χ  οπι  τον  Υ 
αυτόν]  αυτών  XV  36  υιούς  αλλότριους]  απ  αντων  αλλογενείς  Χ*  ϋιον$ 
αλλογενών  χε.».  ε·&  νιους  αλλογενής  V*  (-νεις  V3)  |  πασιν  Χ  Υ  |  κατακληρο- 
δοτησαι  XV  (  37  Α^ποχειαί  V 
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πι  47 

λβω$·  βασιλείας  αντον,  έτους  έβδομου  και  τεσσερακοστού  και  έκα-  Α 
τοστού'  κα\  διεπέρασεν  τον  Έύφράτην  ποταμόν,  και  διεπορεύετο  τάς 

38  επάνω  χώρας.  38 Και  έπέλεξεν  Αυσίας  Τίτολεμαιον  τον  Δορυ- 
μένους,   Νικάνορα    και   Τοργίαν,  άνδρας   δυνατούς  των   φίλων  τοΰ 

39  βασιλέως.  39 και  άπέστειλεν  μετ  αυτών  τεσσεράκοντα  χιλιάδας  αν- 
δρών κα\  έπτακισχίλιον  ΐππον,  του  έλθειν  εις  γήν  Ίουδα  και  κατα- 

4ο  φθεϊραι  αυτήν  κατά  τον  λόγον  του  βασιλέως.  40  και  άπήραν  συν 
πάση  ττ)   δυνάμει  αυτών  και  ηλθον  και   παρέβαλον  πλησίον  Ά/ι- 

4ΐ  μαούν  έν  τή  γή  τη  πεδινή.  41  και  ήκουσαν  οι  έμποροι  της  χώρας 
το  όνομα  αύτών,  και  ελαβον  άργύριον  και  χρυσ'ιον  πολύ  σφόδρα 
και  παΐδας'  και  ηλθον  εις  την  παρεμβολήν  τοΰ  λαβείν  τούς  υιούς 
Ισραήλ  εις  παΐδας·  και  π  ροσεγενήθησαν  προς  αυτούς  δυνάμεις  Συρίας 

42  και  γης  αλλοφύλων.  42 Και  'ίδεν  Ιούδας  και  οι  αδελφοί  αυτού 
οτι  έπληθυνθη  τά  κακά,  και  αι  δυνάμεις  παρεμβαλοΰσιν  εν  τοις 
όρίοις  αύτών  και  έπέγνωσαν  τούς  λόγους  της  βασιλείας  ους  ενετεί- 

43  λατο  ποιήσαι  τω  λαώ  εις  άπώλειαν  και  συντέλειαν.  43  και  είπαν 
έκαστος  προς  τον  πλησίον  αυτού  Άναστησωμεν  την  καθαίρεσιν  του 

44  λαοί)  ημών  και  τών  άγιων.  44 και  ήθροίσθησαν  η  συναγωγή  τον 
είναι  έτοιμους  εις  πόλεμον,  και  του  προσεύξασθαι  και  αίτησαι  ελεον 

45  κα\  οϊκτειρμούς.  45  και  Ιερουσαλήμ  ην  άοίκητος  ώς  ερημος'  ουκ  ην 
ό  είσπορευόμενος  και  έκπορευόμενος  εκ  τών  γενημάτων  αύτής·  και 
το  άγιασμα  κατ απ ατού  μεν ον,  και  νιο\  αλλογενών  εν  τη  άκρα,  κατά- 

λυμα εν  τοϊς  εθνεσιν  και  έξήρθη  τέρψις  εξ    Ιακώβ,  και  έξέλειπεν 

φ  ούλος  και  κινύρα.  46 και  συνήχθησαν  και  ήλθοσαν  εις  Μασσηφά 
κατέναντι  Ιερουσαλήμ,  οτι  τόπος  προσευχής  εις  Μασσηφά  το  πρό- 

47  τερον  τώ  Ισραήλ.  47  και  ενήστενσαν  τή  ήμέρα  εκείνη,  και  περιε- 
βάλλοντο  σάκκους  και  σποδον  επ\  τάς  κεφαλάς  αύτών,  και  διέρρηξαν 

37  έβδομου  κ.  τεσσερακ.  κ.  εκατ.]  και  μ'  και  ρ'  &  |  διεπορεύετο]  διεπε- 
ρασεν  Κ*νΙ<*  {διεπορευετο  \\Χ)  38  ΙΙτολεμεον  Α  οϊϊχ  V  |  Νικάνορα]  ρΓ  και 

|  Τοργειαν  Α  39  τεσσερ.]  πεντήκοντα  V  |  67ττακισχιλιαΐ'        |  οιτι 
«υ  Κ*  (Ιΐαο  Κε·3)  |  οιτι  αυτήν  Κ*  (Ηαο  Κε·3)  40  απηρεν  &  |  παρενεβαλον 
Κ  |  Αμμαου  Κ  Αμμαυ  V  41  πολύν  Α  \  ηλθεν  Κ*  (-θον  £\ε·3)  |  προσεγενη- 
θησαν]  προσετέθησαν        (προστεθ.)  |  δυνάμεις  (-μις  Κν)]  ρΓ  και  Χ        42  ειδεν 

|  δυναμις  ̂ Α  |  παρεμβαλλουσιν  |  λογούς]  ϊηοερ  λα  {λογ.  |  της 
βασιλείας]  του  βασιλέως         \  απωλιαν  (-πολ.)  43  αναστησον  ί<* 
(-στησομεν  ̂ ε·3Υ)  |  των  άγιων]  πολεμησομεν  περι  (δοά  περι  0}  του  λάου 
ημων  και  των  λαων  (ρΐΌ  λαων  οογγ  άγιων  Κ1^»)  44  ηθροισθη  #ΛΙ  \ 
η  συναγ.]  ρΓ  ιτασα  V  |  ίλεο*  ΝΥ  |  οικτιρμους  ΚΥ3  45  ανοικητος  Κ*  (αοικ. 
Νε·3)  |  οιτι  και  εκπορενομενος  Κ*  (Ηαβ  Κε·3)  V  |  οιτι  εν  2°  Ν  |  εξελιπεν  ̂  
46  ηλθον  V  I  εις  2°]  ην  εν  £νΥ  47  περιεβαλοντο  Κ  |  την  κεφαλήν  &\Υ 
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πι  48 ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Α 

Α  τά  Ιμάτια  αυτών.    48  και  εξεπετασαν  το  βιβΧίον  του  νόμου,  περί  ων  48 
εξηρεύνων  τα.  εθνη  τα.  ομοιώματα  τών  ειδώλων  αυτών.     49  και  ήνεγκαν  49 
τα   ιμάτια  της  Ίερωσύνης   και   τά  π  ρωτογενήματα  και  τάρ  δεκάτας· 
και  ήγειραν  τους  Ναζιραίους,  οι  επΧήρωσαν  τάς  ημέρας·  50 και  εβό-  $ο 
ησαν  φωνή  εις  τον  ούρανόν  Χεγοντες  Τι  ποιήσωμεν  τούτοις,  και  που 

αυτούς  άπαγάγωμεν ;    51  και  τά  αγιά  σου  καταπεπάτηται  και  βεβή-  51 
Χωται,  και  οί  ιερείς  σου  εν  πενθεί  και  ταπεινώσει.    52 και  ίδον  τά  52 
ε#ν»7   συνηκται   εφ    ημάς  του   εξάραι   ημάς·   συ  οίδας  α  λογίζονται 
εφ  ημάς.     53  πώς  δυνησόμεθα  υποστηναι  κατά  πρόσωπον  αυτών,  εάν  53 
μη  συ  βοήθησες  ημϊν ;  54καί  εσάλπισαν  ταΐς  σάΧπιγξιν,  και  εβόησαν  54 
φωνή  μεγάΧη.  55Και  μετά  τούτο  κατεστησεν  Ιούδας  ήγου-  55 
μένους  τοΰ  Χαού,  χιΧιάρχους  και  εκατοντάρχους  και  πεντηκοντάρχους 

και  δεκαδάρχους.     56 και  εΐπεν  τοις  οίκοδομούσιν  οΐκίαν   και  /χν^-  56 
στευομενοις  γυναίκας   και  φυτευουσιν  άμπεΧώνας  και  δειλοΓί,  απο- 
στρέφειν    εκαστον    εϊς    τον   οίκον   αυτού    κατά   τον    νόμον.     57  και  57 

άπηρεν   η   παρεμβοΧη,   και   παρενεβάΧοσαν   κατά   νότου  ,Αμμαοΰμ. 
58 και  είπεν  Ιούδας  Περι£ώσασ#ε,   και  γενεσθε  εις  υιούς  δυνατούς·  58 
και  γίνεσθε  έτοιμοι  εϊς  το  πρωί  τού  ποΧεμησαι  εν  τοΊς  εθνεσιν  τού- 

τοις τοις  επισυνηγμενοις  εφ*  ημάς  εξάραι   ημάς  και  τά  άγια  ημών. 
59οτι  κρείσσον  ημάς  άποθανείν  εν  ποΧεμω,  η  εφιδεΊν  επί  τά  κακά  59 

τού  έθνους  ημών  και  τών  άγιων.    6οώς  δ'  αν  η  θεΧημα  εν  ούρανω,  6ο 
ούτως  ποιήσει.  *Και  παρέΧαβεν  Τοργίας  πεντακισχιΧίους  αν-  ι 
δρας  και  χιΧιαν  ιππον  εκΧεκτην,  και  απηρεν  η  παρεμβοΧη  νυκτός, 

12 ώστε  επιβαΧείν   επι  την  παρεμβοΧην   τών  Ιουδαίων   και   7τατά£αι  2 
αυτούς  άφνω'  και  οι  υιοί  της  άκρας  ησαν  αυτω  οδηγοί.    3και  ήκου-  3 
σεν  Ίουδαί,  και  άπηρεν  αυτός  και  οί  δυνατοί  πατάξαι  την  δύναμιν 

τού  βασιΧεως  την  εν  'Έμμαούμ,  4εως  ετι  αι  δυνάμεις  εσκορπισμεναι  4 
ησαν  από  της  παρεμβοΧης.     5 και  ήΧθεν  Τοργίας  εις  την  παρεμβοΧην  $ 
Ίουδα  νυκτός,  και  ούδενα  εύρεν  και  εζητει  αυτούς  εν  τοις  ορεσιν,  οτι 

ειπεν   Φεύγουσιν  ούτοι  άφ'  ημών.     6 και  άμα  ήμερα  ώφθη  Ιούδας  6 

Νν       48  εξεπετασεν  Ν  49  οπι  και  2°  Κ  |  Ήαζειραιονς  Κ  Να$*αραωΐ'?  Λ* 
51  καταπεπατηνται  Κλ7"  |  βεβηλωνται  Κ  εβεβηλωται  V*  |  οηι  και  3°  V  |  ιερις  Κ 
53  συ  μη  V  55  οηι  και  πεντηκονταρχους  Κ*  (ηαο  Να·3)  |  δεκαταρχονς  Ν* 
(δεκαδ.  Κ0·3)  δεκαρχ.  V        56  οικίας  57  παρενεβαλον  Ν\τ  |  νοτον  Ν  | 
λμμαους  Κ  Εμμαούς  V  58  οηι  και  2°  Κ  |  7^^^]  γεινεσθε  ΚΥ*  (-#αι)  | 
δι^ατουϊ]  δι^αμ^ω*  Κ  |  τω  7Γ/>ωι]  οιώ  το  Ν*  (ηαο  Κ<?·ΜνκΙ))  V  59  πολεμώ] 
ρΓ  τω  IV  2  ωστ  Ν*  (ωστε  Ν1  (ίοη>  ε·13)  |  οι  υιοί]  οηι  οι  &ν       3  Ε/χ- 
μαονμ]  Ναμμαονν  Κ*  (Έμμ.  ̂ ε·3·  ε·13)  Αμμ.  V  4  βωϊ]  ω?  Κ  |  εσκορπισ- 

μεναι ησαν  αι  δυνάμεις  Κ  (-μις  Κ*Α  -μεΐί  Ν0·13)  V        5  Γοργίας]  Κορκιας  Α 
6ο6 
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IV  23 

εν   τω   πεδίω   εν   τρισχιλίοις  άνδράσιν   πλην   καλύμματα   κα\  μά-  Α 

7  χαιραν  ονκ  είχον  καθώς  ήβούλοντο.     7  και  'ίδον  παρεμβολήν  εθνών 
ισχυράν   τεθωρακισμενην,    κα\  ΐππον    κνκλονσαν  αυτήν,   και  ούτοι 

8  διδακτοί  πολέμου.     8  και  είπεν  'ΐούδας  τοις  άνδράσιν  τοις  μετ  αυ- 
τόν   Μη    φοβεΐσθε   το    πλήθος    αυτών,    και   το    ορμημα    αυτών  μη 

9  δειλωθήτε.  9  μνήσθητε  ώς  εσώθησαν  οι  πατέρες  ημών  εν  θαλάσση 
ίο  ερυθρά,  οτε  εδίωξεν  αυτούς  Φαραώ  6ΐ>  δυνάμει.     10  κα\  νυν  βοήσω- 

μεν  εις  ούρανόν,  ει  θελήσει  ημάς,  κα\  μνησθήσεται  διαθήκης  πάτε- 
ρων, και  συντρίψει  την  παρεμβολήν  ταΰτην  κατά   πρόσωπον  ημών 

ιι  σήμερον.     11  και  γνώσονται  πάντα  τα  εθνη,  οτι  εστίν  ό  λυτρούμενος 
12  και  σώζων  τον  Ισραήλ.     12  και  ήραν  οι  αλλόφυλοι  τούς  οφθαλμούς 
13  αυτών,  και  'ίδαν  αυτούς  εχομενους  εξ  εναντίας,  13 και  εξήλθαν  εκ  της 
ΐ4  παρεμβολής  εις  πόΧεμον,  και  εσάλπισαν  οι  παρά  Ίούδου.  14 και 
ι$  συνήψαν,  και  συνετρίβησαν  τά  εθνη  και  εφυγον  εις  το  πεδίον.     15 οι 

δε  έσχατοι   πάντες   έπεσαν   εν   ρομφαία,   και   έδιωξαν   αυτούς  εως 
Τασηρων  και  εως  τών  πεδίων  της  Ιουδαίας  και  Αζώτου  και  Ίαν- 

ι6  νείας,  και  έπεσαν  εξ  αυτών  εις  Άνδρας  τρισχιΧίους.  16 Και 
επεστρεψεν  Ιούδας  και  η  δύναμις  από  του  διώκειν  όπισθεν  αυτών, 

17  17  και  είπεν  προς  τον  Χαόν  Μή  επιθυμησητε  τών  σκύΧων,  οτι  πό- 
ιδ  Χεμος  εξ  εναντίας  ημών,  18 και  Τοργίας   και  ή  δύναμις  εν  τώ  ορει 

εγγύς  ημών  άΧΧά  στήτε  νυν   εναντίον  τών  εχθρών  ημών   και  πο- 
λεμήσατε αυτούς,  και  μετά  ταύτα  Χάβετε  σκνΧα  και  μετά  παρρη- 

19  σίας.     19ετι  πΧηρούντος  Ίούδον  ταύτα,  ώφθη  μέρος  τι  εκκύπτον  ε'κ 
2ο  του  ορούς.     20  και  Ίδεν  οτι  τετρόπωται,  και  ενπυρίζουσιν  την  παρεμ- 
2ΐ  βοΧήν,  ό  γάρ  καπνός  6  θεωρούμενος  ενεφάνιζε  το  γεγονός.    21  οι  δε 

ταύτα  συνειδότες  εδειλώθησαν  σφόδρα·  συνιδόντες  δε  και  την  Ιούδα 
22  παρεμβοΧην  εν  τω  πεδίω  ετοίμην  εις   παράταξιν,  22 εφυγον  πάντες 
23  «$·  γήν   άΧΧοφύΧων.      23 και  Ιούδας   άνεστρεψεν   επ\  την  σκυΧίαν 

6  τρισχιλιονς  V*  |  μάχαιρας  XV  |  καθώς]  ως  XV        7  ειδον  XV  |  τεθωρα-  «V 
κισμενην  (-κειμ.  Χ*  -κεισμ.  Χ0)]  ρΓ  και  Χ  |  διδακτοί]  διακτοι  Α         8  φοβησθε 
V*  |  δειλωθητε  (διωθηται  Α)]  εδεσθητε  Χ         9  έδιωξαν]  εδιωκεν  Χ  έδιωξαν  Α 
10  ,3οησομεν  Χ  11  οπι  και  σώζων  Χ*  (ηαΐ)  Χ0·3)  12  ιδαν]  ειδον  XV  | 
βχομενονς]  ερχόμενους  Χ  13  εξηλθον  XV  |  Ίουδον  (-λον  Α)]  Ιοοδαΐ'  Χ  (ίηοερ 
τ  Χ*  ϊηιρΓοΙ)  τ  βΐ  ν  Χ?)  Ιούδα  V  15  επεσον  (ι°)  V  |  Υαξηρων  XV  |  Ιουδαίας] 
Ιδουμαιας  Χ  |  Ίαννειας]  Χαμινειας  Χ*  λαμνειας  Χ  ίαμνιας  V  |  εξ  αντων  δΐιρ  ταδ 
Α*  (οπι  ε£  Α*  νιά)  16  απεστρίψεν  XV  18  αντονς]  ϊηοορ  ε  Χ*  (ίηιρίΌΟ  Χ1)  | 
σκύλα]  ρτ  τα  Χ  |  οιτι  και  5°  ̂ ν  19  Ιουδον  (-λον  Α)]  Ιοι-δα  XV  |  ωφθη... 
εκκυπτον]  μέρος  τι  ωφθη  εκκνπτώ\  Χ*  (-7ττο|  χε·1>νί{1  V)  V  20  ειδεν  Χ  ειδον 
V  |  τετροττωνται  XV  |  εμττνρι'ζονσι  V  |  ενεφανιζεν  XV*  21  σννειδοτες] 
σννειδοντες  χν*νί<:1  |  οιπ  και  Χ           23  εττι]  εις  V  |  σκυλειαν  V3 
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IV  24 ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Α 

Α  της  παρεμβολής·   και  ελαβεν  χρυσίον  και  αργύρων  πολύ   καϊ  ύά- 
κινθον   κα\    πορφνραν   και   θαλασσίαν   και   πλούτον  μεγαν.     24 και  24 
επιστρεψαντες  υμνούν  και  ηύλόγουν  είς  ούρανόν  "Οτι  καλόν  είς  τον 
αιώνα  το  έλεος  αυτού.    25  και  εγενη,θη  σωτηρία  μεγάλη  τώ  Ισραήλ  25 
έν  τη  ημέρα  €<€ίντ}.  25  "Οσοι  δε  των  αλλοφύλων  διεσώθησαν,  ζ6 
παραγενηθέντες  άπήγγειλαν  τω  Λυσία  πάντα  τα  συμβεβηκότα.    27  ό  27 
δε  άκούσας  πάντα  συνεχύθη  και  ήθύμει,  οτι  ούχ  οία  ήθελεν  τοιαύτα 
γεγονεν   τω    Ισραήλ,   και   ούχ    οία    ενετειλατο    αύτω    ό  βασιλεύς 

εξεβη.  28 Και  εν  τώ  ερχομενω  ενιαυτώ  συνελόχησεν  ανδρών  28 
επίλεκτων  εξήκοντα  χιλιάδας  και  πεντακισχιλίαν  ΐππον,  ώστε  εκπο- 
λεμήσαι  αυτούς.    29  και  ήλθον  εϊς  τήν  Ίδουμαίαν,  και  παρενεβαλον  εν  29 
Βεθσούροις,  και  συνήντησεν  αύτοϊς  Ιούδας  εν  δεκα  χιλιάσιν  ανδρών. 

3°και    'ίδεν    τήν   παρεμβολήν   ίσχυράν,    καϊ   π  ροσηύξατο   και   είπεν  30 
Έύλογητός  ει  ό  σωτήρ  Ισραήλ,  ό  συντρί^ας  το  ορμημα  τού  δυνατού 
εν   χειρί  τού   δούλου   σου  Ααυείδ,  και  παρέδωκας  τήν  παρεμβολήν 
τών  αλλοφύλων  εις  χείρας  Ίωνάθου  υιού  Σαούλ  και  τού  αϊροντος  τα 

σκεύη  αυτού.    31  σύνκλεισον  τήν  παρεμβολήν  ταύτην  είς  χείρας  λαού  31 
σου  Ισραήλ,  και  αισχυνθήτωσαν  επ\  τη  δυνάμει  και  τη  ΐππω  αύ- 
τών.    32  δόϊ  αύτοϊς   δειλίαν,   και  τήξον   θράσος  Ισχύος  αυτών,   και  32 
σαλευθήτωσαν   τη   συντριβή   αυτών.     33 κατάβαλε    αύτούς   ρομφαία  33 
άγαπώντων   σε,  και  αΐνεσάτωσάν  σε   πάντες  οι  ίδόντες  το  ονομά 
σου  εν  ύμνοις.      34 και  συνεβαλλον   άλλήλοις,   και  επεσον   εκ   της  34 
παρεμβολής  Λυσίου  είς  πεντακισχιλίους  άνδρας,  και  έπεσαν  εξ  εναν- 

τίας αυτών.    35  ίδών   δε   Αυσίας  τήν   γενομενην  τροπήν  της  αυτού  35 
συντάξεως,  της  δε  Ιούδα  το  γεγενημενον   θάρσος,  και  ώς  έτοιμοι 
εισιν    ή   ζην    ή    τεθνηκέναι  γενναίως,   άπήρεν   εϊς   Άντιοχίαν  και 
εξενολόγει,  και  πλεοναστον  πάλιν  γενηθεντα  παραγενεσθαι  εις  τήν 
Ίουδαίαν.  3βΈίπεν  δε  Ιούδας  και  οι  αδελφοί  αύτού  Ιδού  36 

23  ελαβον  Κλ7  |  χρνσιον]  +  πολν  |  πολύν  Α  οηι  Ν\γ  |  ακινθον  V*  (υακ. 
V1)  |  και  πορφνραν  και  θαλ.]  πορψ.  θαλ.  Κ*  και  πορφ.  θα\.  Κα3ν  24  ε7τι- 
στραφεντε$        |  ευλογούν        |  ει$  2°]  ρΓ  οτι  25  τω  Ισραήλ]  ρτ  εν  Κ 
26  σννβεβηβοτα  (δΐο)  Α  27  οπι  πάντα  |  οπι  και  ηθ.  V  |  γεγονεν]  εγε- 
γονει  Κ  {-νι  Κ*)  V  |  οηι  ουχ  ι°  ̂   |  αντω  ενετειλατο  Κ  (-τιλ.)  V  |  εξεβη]  ρτ  ουκ  Ν 
28  συνελόχησεν]  σννευδοκησεν  Κ*  (σννελοχ.  £<°·3)  |  χιλιάδα  Α*  (-δάί  δϊο  Α3?)  | 
πολεμησαι  29  ηλθεν  £\  |  ϊδονμαιαν]  Ιονδαιαν  &  \  παρενεβαΧλον  Ν* 
(-βαλον  £\α·3·  ε·ΐ>(ν^))  |  εν  δεκα  χιλιασιν]  δεκα  χειλιαδας  εχων  30  ειδον  ΚΥ* 
ειδε  V3  |  προσηνζαντο  και  ειπον  Κ  |  ει]  +  κε  V  |  τον  δούλοι»]  οηι  τον  V*  |  Ιω- 
ναθαν  V3  31  σνγκλ.  V3  |  ευ  χείρας]  εν  χειρι  Ν  {χφ·)  V  33  οηι  σε  2° 
V  |  ειδοτεϊ  34  σννεβαλον  V  |  έπεσαν]  επεσον  35  σννταξεως] 
παρατ.  V  |  η  ι°]  ει  Ν  |  τεθναναι  V  |  Α^τιοχειαρ  V  |  γεννηθέντα  Α  |  παραγει- 
νεσθαι  £<  παραγιν.  V 
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ιν  53 

συνετρίβησαν  οι  εχθροί  ημών  άναβώμεν  καθαρ'ισαι  τά  άγια  και  εν-  Α 
37  καιν'ισαι.     37 και   συνήχθη   ή   παρεμβολή   πάσα,    και   άνεβησαν  εις 
38  ορος  Σιών.  38 και  "δον  το  άγιασμα  ημών  ήρημωμενον,  και  τό  θυ- 

σιαστηριον  βεβηλωμενον,  και  τάρ  πυλας  κατακεκαυμενας,  και  εν  ταΐς 
αΰλαΐς  φυτά  πεφυκότα  ώς  (ν  δρυμώ  η   ώς  εν  ενϊ  τών  ορίων,  και 

39  τά  παστοφόρια  καθηρημενα.  39  και  διερρηξαν  τά  Ιμάτια  αυτών,  και 
εκόψαντο   κοπετόν  μέγαν,  και  επεθεντο   σποδόν  £π\  την  κεφαλήν 

4ο  αυτών.  40 και  επεσον  επι  πρόσωπον  ε'πΐ  την  γήν,  και  εσάλπισαν 
4ΐ  ταΐς  σάλπιγξιν  τών   σημασιών,    και  εβόησαν   εις  ούρανόν.  *ιτότε 

έπεταξεν  Ιούδας  άνδράσιν  πολεμεΐν  τους  εν  τη  άκρα,  εως  καθαρίση 

^  τά  άγια.  42Και  επελεξεν  ιερείς  άμωμους  θελητάς  νόμου·  43 και 
εκαθάρισαν  τά  άγια,  και  ηραν  τους  λίθους  του  μιασμοΰ   εϊς  τόπον 

44  άκάθαρτον.    44  και  εβουλεύσαντο  περ\  τοΰ  θυσιαστηρίου  της  ολοκαυτώ- 
45  σεως  τοΰ  βεβηλωμένου,  τί  αΰτω  ποιήσωσιν.  45  και  επεσεν  αυτοΊς 

βουλή  αγαθή,  καθελεϊν  αυτό,  μη  ποτε  γενηται  αύτοις  εις  όνειδος,  οτι 

46  ε  μίαναν  τά  εθνη  αύτό'  και  καθεϊλον  το  θυσιαστή  ριον.  46  και  άπε- 
θεντο  τούς  λίθους  εν  τώ  ορει  του  οΐκου  εν  τόπω  επιτηδείω,  μέχρι 

47  του  παραγενηθήναι  προφήτην  τοΰ  άποκριθήναι  περ\  αυτών.  47  και 
ελαβεν  λίθους  όλοκλήρους  κατά  τον  νόμον,  και  ωκοδόμησεν  θυσια- 

48  στήριον  καινόν  κατά  το  πρότερον.     48 και  ωκοδόμησαν  τά  άγια  και 
49  τά  εντός  τοΰ  ο'ικου,  και  τάς  αΰλάς  ήγίασεν.  49 και  εποίησαν  τά 

σκεύη  τά  άγια  καινά,  και  είσήνεγκαν  την  λυχνίαν  και  τό  θυσια- 
στήριον  τών  ολοκαυτωμάτων  και  θυμιαμάτων  και  τήν  τράπεζαν  εις 

ζο  τον  ναόν.    50 και  εθυμίασαν  επι  τό  θυσιαστήριον,  και  εξήψαν  τους 
5ΐ  λύχνους  τους  επ\  της  λυχνίας·  και  εφαίνοσαν  εν  τω  ναω.  51  και 

επεθηκαν   επ\  τήν  τράπεζαν  άρτους,   και   εζεπετασαν  τά  καταπε- 

52  τάσματα·  και  ετελεσαν  πάντα  τά  εργα  ά  εποίησαν.  52 Και 
ώρθρισαν  τό  πρωί  τη  πέμπτη  και  βικάδι  τοΰ  μηνός  τοΰ  ενάτου·  ούτος 
ό  μην  Χασελεΰ  τοΰ  ογδόου  και  τεσσερακοστοΰ  και  εκατοστοΰ  έτους. 

33  53 και  άνήνεγκαν  θυσίαν  κατά  τον  νόμον   επί  τό  θυσιαστήριον  τών 

36  αναβωμεν  καθαρισαι]  αναβαται  καθαρισαται  Κ*  αναβωμεν  κ  καθαρισωμεν  >Α\~ 
|  ενκαινισαι  (εγκ.  V)]  ενκαινισωμον  ^Λ  38  €ΐόΌϊ>  XV*  |  οηι  ημων 

XV  |  πι/λα  ί]  θύρας  Χ  |  οηι  εν  3°  XV  39  διερρηξαν]  ερρηξαν  Χ  |  οηι  επι 
την  κεφαλήν  αυτών  Χ  40  έπεσαν  XV  |  σημασιών]  σημιων  Χ  |  ουρανον]  ρΓ 
τον  V  41  καθαρίσει  ΥΆ  42  επελεξεν]  επελεξατο  XV  |  ι^ρυ  Χ  44  αντω] 
αυτό  Χ  |  ποιησουσιν  V  45  αυτοις  ι°]  αυτόν  Χ*  (-τοις  Χα)  |  ονειδισμον  V 
46  επεθεντο  V  47  ελαβον  Χ  |  ωκοδόμησαν  Χε·α  48  ηγιασαν  Χ  49  τα 
σκευή  τα  αγια]  σκευή  αγ.  XV  50  εφαινον  XV  52  τω  πρωι  ν*νι<1  |  οηι 
του  ένατου  Χ  |  εννατου  V*"1  \  Χασαλευ  Χ*  (-σελεν  Χ?)  Χασ'ίλβου  Α  |  του  30] 
έτους  Χ?  |  όγδοοι/... εκατοστού]  η  και  μ'  και  ρ'  Χ  |  οηι  έτους  Χ 
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ιν  54 ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Α 

Α  ολοκαυτωμάτων  το  καινον  δ  Εποίησαν  54 κατά  τον  καιρόν  κατά  την  54 
ήμεραν  ψν  §  εβεβήλωσαν  αυτο  τά  εθνη,  εν  εκείνη  ενεκαινίσθη  (ν 
ωδαίί  και  κιθάραις   και  κινύραις   και  έν  κυμβάλοις.    55 κα\  επεσον  55 
πάς  ό  λαόϊ  επι  πρόσωπον,  και  προσεκύνησαν  και  ηύλόγησαν  εις 

ούρανον  τον  εύοδώσαντα  αυτούς.    56  και  (ποίησαν  τον  εγκαινιασμον  56 
τοί)    θυσιαστηρίου    ημέρας   οκτώ,    και   προσήνεγκαν  ολοκαυτώματα 

μετ   ευφροσύνης,  και  εθυσαν  θυσ'ιαν  σωτηρίου  και  αϊνεσεως.    57 και  57 
κατεκόσμησαν  το  κατά  πρόσωπον  του  ναοΰ  στεφάνοις  χρυσοϊς  και 
άσπιδίσκαις,  και  ενεκαίνισεν  τάς   πύλας  και  τά   παστοφόρια,  και 

εθύρωσαν  αυτά.    58 και  εγενήθη  ευφροσύνη  μεγάλη  εν  τώ  λαώ  σφό-  58 
δρα,  και  άπεστράφη  όνειδος  εθνών.    59 και  εστησεν  Ιούδας  και  οί  59 
άδβλφοι   αυτού   και   πάσα   εκκλησία  Ισραήλ,   ίνα   αγωνται  ήμεραι 
εγκαινισμοϋ    του    θυσιαστηρίου    εν    τοις    καιροϊς    αυτών  ενιαυτον 
κατ   ενιαυτον  ημέρας  οκτώ,  από  της  πέμπτης  και  εΐκάδος  του  μη- 

νός Χασελεύ,  μετ  ευφροσύνης  και  -χαράς.    60 και  ωκοδόμησαν  εν  τω  6ο 
καιρώ  εκείνω  το  ορος  Έ,ιών,   κυκλόθεν  τείχη  υψηλά  και  πύργους 
Ισχυρούς,  μη   ποτε   παραγενηθεντα  τά  εθνη   καταπατήσωσιν  αυτά, 

ώς   εποίησαν   το    πρότερον.    6ικαι    ά7Γ€τα£αζ>   εκει  δύναμιν  τηρειν  6ι 
αυτό,  και  ώχύρωσαν  αυτο  τηρεϊν  την  Βεθσουρά,  του  εχειν  τον  λαόν 
όχύρωμα  κατά  πρόσωπον  της  Ύδουμαίας. 

ΙΚαι  εγενετο  οτε  ηκουσαν  τά  εθνη  κυκλόθεν  οτι  ωκοδομήθη  το  ι 
θυσιαστήριον    και   ενεκαινίσθη    το    άγιασμα  ώς   το    πρότερον,  και 

ώργίσθη    σφόδρα.    2 και   εβουλεύσαντο   του   άραι  το   γένος  Ίακώ/3  ζ 
τους    οντάς    εν    μεσω    αυτών,   και    ήρξαντο    του    θανατουν    εν  τω 
λαώ    και  εξαίρειν.     3καί  επολεμει  Ιούδας  προς  τους  υιούς  Ήσαύ  3 
εν  τη  Ιουδαία  την  Άκραβαττηνην,  οτι   περιεκάθηντο  τον  Ίσραήλ' 

54  κατα  2°]  ρΓ  και  XV  |  εκείνη}  +  τη  ήμερα  XV  |  οπι  εν  40  XV       55  εττ(- 
σεν  XV  |  ευλόγησαν  XV  |  αυτούς]  αυτού  Χ  56  ενκαινισμον  XV  |  ημέρας 
οκτω... σωτήριου  βΐδ  50Γ  Α  |  μετ]  μετα  Χ  57  οπι  χρυσοις  Χ*  (ηαο  Χε-Η)  | 
ασττιδισκας  Α  |  ενεκαινισαν  XV  |  παστοφόρια]  παστορια  Α  |  εθνρωσαν]  εθυσαν 
Χ*  (εθνρ.  Χε-3)  58  μεγάλη  ευφροσύνη  XV  |  όνειδος]  ονειδισμος  Χ  (ονιδ.)  V 
59  εκκλησία]  ρ  γ  η  XV  |  ημεραι  εγκαινισμοϋ]  αι  ημ.  του  ε\καινισμου  Χ  ημ.  τον 
εγκ.  V  |  ενιαυτον  ι°]  ενιαυτου  Χ*  (-τον  Χε·3)  60  ισχυρούς]  υψηλούς  Χ*  οχυ- 
ρους  Χε·αν  |  μη]  ρΓ  και  Χ  |  καταττατησουσιν  XV  |  αυτα]  αυτο  Χ0·*  61  α7τβ- 
ταξεν  XV  |  αυτο  ι°]  αυτα  Χ*  (-το  Χε·3)ν  |  ωχυρωσεν  XV9  οχ.  V*  \  αυτο  2°] 
αυτού  Χ*  (-το  Χε·3·  <:·15)  |  Βα0<τουρα  Χ  Βαί#σ.  V  V  1  και  εγενετο  οτε] 
το  οτε  Χ*  (κ  εγεν.  οτε  Χε·3)  |  οικοδομητο  Χ*  οικοδομηθη  Χς  αν*  ωκ.  V4  |  το 
θυσιαστήριον]  οιη  το  Χ*  (Ηαϋ  Χε·3)  |  ωργισθησαν  XV  2  ββουλ^υσ-αντο] 
ωργισθησαν  Χ*  (εβουλ.  Χε·3)  εβουλευοντο  V  |  βν  μβσω  αυτών]  αυτω  «ν  μ.6σω 
Χ*  αυτών  βν  /λ.  Χε·3  3  Ιουδαία]  Ιδουμαια  XV  |  Ακραβαττανην  Χε·3ν  | 
Ισραήλ]  Αμαληκ  Χ*  Ισλ  Χ1  (Αμ.  ιιηοίδ  ϊηοΐ  Χ1  ίηιρίΌϋ  Χε·3·  εΛ) 
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και  επάταξεν  αυτούς  πΧηγήν  μεγάΧην,  και  σννεστειΧεν  αυτούς,  και  Α 
4  εΧαβεν  τά  άγκύΧα  αυτών.  4 και  εμνήσθη  της  κακίας  νιων  Βαιάν,  οι 
ήσαν  τω  Χαω  ει$·  παγίδα  και  εις  σκάνδαλον  εν  τω  ενεδρενειν  αυτούς 

5  (ν  ταϊς  όδοϊς.  5  και  διεκΧείσθησαν  νπ'  αυτού  εις  τους  πύργους,  και 
παρεβαΧεν  ε'π'  αυτούς,  και  άνεθεμάτισεν  αυτούς,  και  ενεπύρισεν  τους 

6  πύργους  αυτής  εν  πνρι  συν  πάσιν  τοις  ενούσιν.  6 και  διεπερασεν 
(πι  τους  υιούς  ' Αμμων,  και  ενρεν  χείρα  κραταιάν  και  Χαον  ποΧνν, 

7  και  Ύιμόθεον  ήγονμενον  αυτών.  7 και  συνήψαν  προς  αυτούς  πο- 
Χεμονς  ποΧΧούς,  και  σννετρίβησαν  προ  προσώπου  αύτού,  και  επά- 

8  ταζεν   αυτούς.      8 και    προκατεΧαβε    την    ϊάζην  και  τάς  θυγατέρας 
9  αυτής,  και  άνεστρεψεν  εϊς  την  Ίονδαίαν.  9 Και  επισννήχθησαν 
τα  εθνη  τά  εν  ττ}  ΤαΧααδίτιδι  Ιπ\  τον  ΤσραήΧ  τούς  οντάς  επ\  τοις 

όρίοις  αυτών  του  εξάραι  αυτούς·   και  εφνγον   εϊς   Αάθεμα  το  οχύ- 
ιο  ρωμα.     10 και  άπίστειΧαν  γράμματα  προς  Ίούδαν  και  τούς  άδεΧφούς 

αυτού,  Χεγοντες  Έπισννηγμένα  εστίν  έφ'  ημάς  τά  έθνη  τά  κύκλω 
ιι  ημών  του  εξάραι  ημάς,  11  και  ετοιμάζοντας  εΧθεϊν  και  προκατάΧα- 

βεσθαι  το  όχνρωμα  εις  6   κατεφύγομεν  και  Τιμόθεος  ηγείται  τής 

ΐ2  παρεμβοΧής  αυτών.     12  νυν  ούν  εΧθών  ε'ξεΧού  ημάς  εκ  χειρός  αύτών, 
ΐ3  οτι   πεπτωκεν  εξ  ημών  πΧήθος.     13  και  πάντες  οι  αδελφοί  ημών  οι 

οντες  εν  το"ις  Ύουβίου  τεθανάτωνται,  και  αίχμαΧωτίκασι  τάς  γυναίκας 
αύτών   και  τά  τέκνα  αύτών  και  την  άποσκευήν,  και  άπώΧεσαν  εκεί 

ΐ4  ώς   μίαν   χιΧιάδα  ανδρών.  Ι4'Έτι  αι  επιστοΧαΙ  άνεγινώ- 
σκοντο,  και  ιδού  αγγεΧοι  έτεροι  παρεγενοντο  εκ  τής  Γαλιλαι'α$·  διερρη- 

ΐ5  χότες  τά  ιμάτια,  άπαγγεΧΧοντες  κατά  τά  ρήματα  ταύτα,  ΙζΧεγοντες 
'Έπισννήχθη  επ'  αύτούς  εκ  ΙΙτοΧεμαίδος  και  Τύρου  και  Σιδώνος  και 

ι6  πάσα  ΤαΧιΧαία  άΧΧοφύΧων,  τον  εξαναΧώσαι  ημάς.  ι6Ώς 
δε  ήκονσεν  *Ιονδας  και  ό  λαόί  τούς  Χόγονς  τούτονς,  επισννήχθη 
ε'κκΧησία  μεγάλη  βονΧεύεσθαι  τι  ποιήσωσιν  τοϊς  άδεΧφοΐς  αύτών 
3  επαταξαν  Κ  |  αγκύλα]  σκύλα  4  νιων]  νμων  Υ*  (νι.  V1)  |  οπι  ευ  «V 

2°  6  διεκλβισ^τ/σαι/]  συνεκλεισθησαν  Χ  (-κλισθ.)  V  \  αυτόν]  αυτούς  ΑΥ  \ 
παρεβαΧεν]  παρενεβαλεν  |  ενεπυρισε  Κ.Υ*  |  οπι  εν  πυρι  V  |  ενουσιν]  ενοι- 
κουσιν  Κ0·*  6  πολύν]  +  και  χείρα  ισχνρα\  Ϊ\Υ  8  προκατελαβετο  | 
Ιαξην]  Ιαξηρ        |  ανεστρεψαν  Κ  |  Ιουδαιαν]  Ιδονμαιαν  V  9  τα  έθνη]  ρΓ 
ευ  Κ  |  Γαλααδιτι  Α  Γαλααδ  ΚΫ  |  επι  α°]  εν  V  |  Ααθαιμα  Ν  Ααμεθα  V 
10  εστίν]  εισιν  V  |  οιπ  εφ  ημας  Κ  \  τα  κύκλω]  οπι  τα  £<ν  11  ετοιμάζονται 
ΚΑ?  {-τε)  |  κατεφυγον  £<*  (κατεφύγομεν  Κ€·Β)  |  ηγειτο  V  |  παρεμβολής]  δυνά- 

μεως 12  εξελθων  V  13  οπι  οντες  Κ*  (Ηαο  Κς·3)  |  ηχμαλωτικασιν 
Κ*ν  -τευκασιν  Κα  £1  (δυρβΓδΟΓ  ει;  ροδίεα  ΐΐΐδ  Κ?)  |  οπι  αυτών  1>ϊδ  ̂   :  2°,  V  | 
ως]  ωσει  &  (-σι  Κ*  -σει  Κ°·α)  |  χιλιάδα  (-αδαν  (δΐο)  δυρ  ταδ  Αη)]  χίλιαρχιαν 
14  αι  ε7Γΐστολαι]  οπι  αι  Κ  |  αν εγιγνωσ κοντό  Κ  |  διερρηχοντες  (δΐε)  V  15  επι- 
συνηχθαι         |  Σειδωνος  Κ  \  πασαν  Υαλιλαιαν  ΑΥ  16  οπι  βουλευε- 
σθαι  Κ*  (ηαο  ̂^^(ν'11))  βουΧευσασΰαι  Υ  \  ποιησουσιν  Υ  |  τοις  αδ.]  τοι  αδ.  Α* 
(ϊ  δυρεΓδΟΓ  Α1) 
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Α  τοις  ούσιν   ίν   θλίψει   και   π ολεμουμε ν οις  ύπ'  αυτόν.    17  και   ειπεν  ιη 
Ιούδας  Σ'ιμωνι  τω  άδελφω   αύτού    Έπιλεζον   σεαυτω  άνδρας,  και 
πορεύου  και  ρύσαι  τούς  αδελφούς  σου  εν  τη  Γαλιλαια·  εγώ  δε  και 
Ίωναθάν  6  αδελφός  μου  πορευσόμεθα  «ϊ  την  Γαλααδιτιν.    18  και  κατί-  ι3 
λειπεν  Ίώσηφον  τον  του  Ζαχαρίου  και  *Αζαρίαν  ήγούμενον  του  \αοΰ 
μετά  των  Επίλοιπων  της  δυνάμεως  εν  ττ}  Ιουδαία  είς  τηρησιν  19  και  19 

ενετε'ιλατο  αύτοις  λίγων  ΤΙρόστητε  του  λαού  τούτου,  και  μη  συνάψητε 
πόλεμον  προς  τα.  εθνη  εως  του  επιστρεψαι  ημάς.    20  και  εμερίσθη-  ίο 
σαν   Σ'ιμωνι  άνδρες  τρισχιλιοι  του  πορευθηναι  εις  την  ΤαλιΧαίαν, 
Ιούδα  δε  άνδρες  οκτακισχίλιοι  είς  την  ΤαΧααδϊτιν.  21  Και  2ΐ 
επορευθη  Σίμων  είς  την  Γαλιλαίοι/,  και  συνηψεν  πολέμους  πολΧούς 

προς  τα  εθνη·  και  συνετρίβη  τα  εθνη  άπο  προσώπου  αυτού.  22  και  22 
εδίωζεν  αυτούς  εως  των  πόΧεων  ΤΙτολεμαίδος·  και  επεσον  εκ  των 
εθνών  εις  τρισχιΧίους  άνδρας,  και  ελαβεν  τα.  σκίλα  αύτών.  23 και  23 
παρελαβεν  αυτούς  εκ  της  Γαλιλαίαί  και  εν  Άρβάκτοις  σύν  ταις 
γυναιζϊν  και  τοϊς  τέκνοις,  και  πάντα  οσα  ην  αύτο7ς,  και  ήγαγον 

εις  την   Ιουδαίαν  μετ   ευφροσύνης  μεγάΧης.  24Και  Ιούδας  6  24 
Μακκαβαΐος  και  Ίωναθάν  6  αδβλφόί  αυτού  διεβησαν  τον  Ίορδάνην, 

καϊ  επορεύθησαν   όδον  τριών  ημερών  εν  τη   ερημω.     25  και  συνην-  2$ 
τησαν  τοις  Ναβαταίοις,  και  απήντησαν   αύτοις  είρηνικώς,  και  διτ;- 
γησαντο  αντοίς  άπαντα  τα  συμβεβηκότα  τοΊς  άδεΧφοις  αύτών  εν  ττ} 
ΓαΧααδίτιδί'    26 και  οτι    πολλοί   εξ   αύτών   συνειλημμενοι   εϊσ\ν  εις  26 
Βοσσορά  και  Βοσσόρ,  εν  Άλάμοις,  Κασφώρ,  Μακεβ,  και  Καρνειν 

πάσαι  αί  πόΧεις  αύται  οχυραϊ  και  μεγάλαι.    27  και  εν  ταΐς  Χοιπαΐς  τη 
πόΧεσιν  της  Γαλααδιπδοί  εισ\ν  συνειΧημμενοι-  εις  αϋριον  τάσσονται 

παρεμβαλε"ιν  επ\  τά  όχυρώματα,  και  καταλαβεσθαι  και  έξάραι  πάντας 
αυτούς  εν  ήμερα  μια.    28 και  άπεστρεψεν  Ιούδας  και  η  παρεμβολή  28 

16  πολεμουμενους  V  |  αυτού]  αυτών  XV  17  €7Γΐλβ£αι  V  |  οπι  σου  Χ  |  εν 
τη  Γ.]  ρΓ  τους  XV  |  67ω]  λέγω  Χ*  (ϊηιρίΌΟ  ροδίεα  γκΚ')  |  Ιωναθας  Χ  |  μου] 
αυτού  Χ*  (μου  Χ0·3)  |  Γαλααδατυ'  Χ  18  κατελιττεν  Χ  |  Ιωσηπον  Χ  -σιππ. 
V*  -σηττΊΓ.  V3  19  αυτοις]  τω  λαω  V  20  Σιμών  Χ  |  οκτακισχιλιοι] 
ϊϊ^  ϊϊ^  Χ*  ,τ/  Χε·3·  ε·15  |  Γαλααδειτιΐ'  Χ  Ταλαδιτιν  V*  -δητιν  V*  21  οηι 
7τολλου$  V  |  προς]  εις  V  22  των  πόλεων]  της  πύλης  XV  |  ελαβον  XV 
23  παρελαβον  XV  |  αυτούς]  τους  XV  |  Κρβανοις  Χ*  (Αρβακτοις  Χε·3)  Αρβατνοις 
V*  -βαταν.  V3  |  ηγαγεν  Χ  24  ο  αδβλφοϊ]  οιη  ο  Χ*  (δΐιροΓδΟΓ  Χ1) 
25  Ήαβαταιοις]  αναβαταις  οι  Χ  Αναβατταιοις  V  |  ιρηνικοις  Χ*  (-ικως  Χ0·3)  |  ά- 

παντα] πάντα  Χ  |  συνβαντα  Χ  |  Γαλααδβιτι  Χ  -διτι  V  26  οιη  οτι  V  |  συνι- 
λημμ.  Χ*  συνιληγμ.  Χ0·3  |  Βοσορα  Χ  Βοσορρα  V  |  Βοσσορ]  Βοσορ  XV*  -σωρ 
V3  |  Αλβμοι*  Χ  Κλειμοις  Χ0·3·  ̂   <νίά)  Αλιμ.  V  |  Κασφω  Χ*  (Κασφωρ  Χ0·3)  και 
Σκαφω  V  |  Μακεδ  Χ*ν  και  Μακεδ  Χε·3  |  Καρραιδ'  XV  |  πασαι  αι  πόλεις  αύται] 
αύται  αι  πόλεις  Χ*ν  πασαι  αύται  αι  πολ.  Χε·3  |  πολις  Α  27  λοιταυ]  αλλαΐϊ 
Χ  |  Γαλααδειτ.  Χ  |  συνειλη-γμ.  Χε·3  |  παρεμβαλλειν  Χ  |  αυτούς]  τούτους  XV 
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ν  4ο 

αυτού  όδόν  εις  την  ερημον  «ϊ   Βοσόρ  αφνω·  και   κατελάβετο  την  Α 
πάλιν,   και   άπεκτεινεν   πάν   άρσενικόν    4ν   στόματι  ρομφαίας,  και 

29  ελαβεν  πάντα  τα  σκύλα  αυτών,  και  ενεπρησεν  αυτήν  πνρί.    29  και 
3ο  άπηρεν  εκείθεν  νυκτός,  και  επορεύετο  εως  επϊ  το  οχύρωμα.    30 και 

εγενετο    εωθινη,    και   ηραν  τους   οφθαλμούς    αυτών   και   ιδού  λαόί 
7τολύ?  ου  ουκ  ην  αριθμός,  αψοντες  κλίμακας  και  μηχανάς  καταλα- 

3ΐ  βεσθαι  το  όχύρωμα'  και  επολεμουν  αυτούς.     31  και  ΐδεν  Ιούδας  οτι 
ηρκται  6  πόλεμος,   και  η   κραυγή  της   πόλεως  άνεβη   εως  ουρανού 

32  σάλπιγζιν    και    κραυγή    μεγάλη·    32 και   είπεν    τοις   άνδράσιν  της 
33  δυνάμεως  "Πολεμήσατε  σήμερον  ύπερ  τών  αδελφών  ημών.  33  και 

εζηλθεν   εν   τρισϊν    άρχάίς   εζόπισθεν   αυτών   και   εσάλπισεν  ταις 

34  σάλπιγζιν,  και  εβόησαν  εν  προσευχή.  34  και  επεγνω  η  παρεμβολή 
Τιμοθέου  οτι  ό  Μακκαβαΐός  εστίν,  και  εφυγον  από  προσώπου  αυ- 

τού, και  επάταξεν  αυτούς  πληγή  μεγάλη·  και  επεσον  εξ  αύτών  εν 
35  εκείνη  τη  ήμερα  εις  όκτακισχιλίους  άνδρας.  35 και  άπεκλινεν  εις 

Μααφά  και  επολεμησεν  αύτην,  και  κατβλάββτο  αύτην  και  άπεκτεινεν 
7ται/  άρσενικόν  αύτης,  και  ελαβεν  τα  σκύλα  αύτης,  και  ενεπρησεν 

36  αύτην  εν  πυρ'ι.     3βε'κεϊθεν  άπηρεν  και  π ροκατελάβετο  την  Χασφώθ, 
37  Μακβδ,  Βοσόρ,  και  τάς  λοιπάς  πόλεις  της  Ταλααδίτιδος.  37 Μετά 

δε  τα  ρήματα  ταύτα  συνηγαγεν  Τιμόθεος  παρεμβολην  αλλην,  και 

παρενεβαλεν    κατά    πρόσωπον    'Ραφών    εκ    πέραν    τού  χειμάρρου. 
38  38 και  άπεστειλεν  Ιούδας  κατασκοπησαι  την  παρεμβολην  και  άπηγ- 

γειλαν  αύτω  λέγοντες  'Έπισυνηγμένοι  εισ\ν  προς  αυτούς   πάντα  τά 
39  εθνη  τά  κύκλω  ύμών,  δύναμις  πολλή  σφόδρα.  39 και  "Αραβες  με- 

μίσθωνται  εις  βοηθειαν  αύτοΊς,  και  παρεμβάλλουσιν  πέραν  τού  χει- 

μάρρου, έτοιμοι  τού  ε'λθε'ίν  επ\  σε  είς  πόλεμον.     και  επορεύθη  Ίουδας 
4ο  είς  συνάντησιν  αύτών.  40 και  είπεν  Τιμόθεος  τοις  αρχουσιν  της  δυ- 

νάμεως αύτού   εν   τώ  εγγίζειν   Ίούδαν  και  την   παρεμβολην  αύτού 

28  615  Βοσορ  αφνω]  Βοσορα  αφ  ων  Η*  Βοσορα'  αφνω  ̂   ̂   Βοσοο'  ρααφων  V*  **ν 
Βοσωο'  ρ.  V3  |  απεκτινε  Κ  -κτεινε  V3  |  ενεπρησαν  Κ  29  επορευοντο  \ 
εωϊ]  ωί  V  30  εωθινη]  ρΓ  τη  Ν0·3  \  οτη  και  ι°  Κ  |  οπί  ου  ουκ  ην  αριθμός 
Ν*  (Ηαΐ)  Νο1>)  |  ου]  05  Α  31  ειδεν  Κλ73  |  εω$  ουρανού]  ε  ΐη  πΐ£,  ου  ι° 
δαρ  γο.5,  τ  ροδί  εως  5ΐιρ€Γ50Γ  Α3  |  σαλπιγξιν]  η  σαλπιγξ  ̂ *  και  σαΧπιγξ  Ν03 
32  ημων]  υμων  Κ*  (ημ.  ̂ α  ΐ3)  33  εσαΧπισαν  ς\\τ  |  ταυ  σαλττ.]  ρΓ  εν  V  |  και 
εβοτ/σαι/]  ρΓ  και  εβοησαν  ταυ  σαλπ^'^  Κ*  (ϊιτιρΓοΙ)  Κε·α)  34  ο  Μακκα- 
|3αιο$]  οιη  ο  βίν  |  πΧηγην  μεγαΧην  |  οκτακ£σχιλιοι>$]  τρισχιΧιους  δεκα  Κ* (οκτακισχ.  35  ΧΙαφα  Κ        36  κατελαβετο  V  |  Χασφων  £ν  Κάστρων 
V  |  Βοσορ  (-σωρ  V3)]  ρΓ  και  &ν  |  ποΧις  Α  |  Γαλααδβιτιδοϊ  Κ  37  ρημα  V* 
(-ματα  V1)  |  Ϋαφελ  νΓθΓΐ  |  πέραν]  προσώπου  £ν  38  κατασκοπευσαι  #Μ  | 
επισυνηγμερα  £\ V  |  αυτου$]  αυτόν  Ο.  \  υμων]  ημων  |  διτα/ίΐΐ'  πο\\ιν  V*  {-\\ην 
V3)        39  Αραβας        |  παρενβαλουσιν  ί<*  (παρενβαλλ.  Ν0·3)  παρεμβαλουσι  V3 
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επ\  τον  χειμάρρουν  του  ύδατος  Έάν  διαβή  προς  ημάς  πρότερος,  ου 
δυνησόμεθα  ύποστήναι  αυτόν,  οτι  δυνάμενος  δυνήσεται  προς  ημάς. 

41  εάν  δε  δειΧωθη  και  παρεμβολή  πέραν  του  ποταμού,  διαπεράσομεν  +ι 
προς  αυτόν.    42 ως  δε  ήγγισεν  Ιούδας  επι  τον  χειμάρρουν  του  ΰδα-  42 
τος,  εστησεν  τους  γραμματείς  του  Χαού  επ\  τον  χειμάρρου,  κα\  ενε- 
τείΧατο  αυτοϊς,  Χεγων  Μη  άφήτε  ανθρωπον  παρεμβαλειν,  αλλά  ερ- 
χεσθωσαν  πάντες  εις  τον  πόλεμον.    43και  διεπερασεν  προς  αυτούς  43 

πρότερον,  και   πάς  ό  Χαός  αυτού   έμπροσθεν   αύτου·   και  συνετρ'ι- 
βησαν   προ   προσώπου  αυτού   πάντα  τα  εθνη,  και   εριψαν  πάντα 
τα  δπΧα  αυτών,    και   εφυγον   είς  το  τέμενος   εν   Καρνάιν.     44 και  44 
π  ροκατεΧάβοντο  την  πόΧιν,  κα\  το  τέμενος  ενεπύρισαν  εν  πυρι  σύν 
πάσιν  τοις  οΰσιν  εν  αύτώ'  και  ετροπώθη  ή  Καρνάιν,  και  ουκ  εδύ- 
νατο  ετι  ύποστήναι  κατά  πρόσωπον  Ιούδα.  43 Και  συνήγαγεν  45 
Ιούδας  πάντα  ΊσραήΧ  τούς  εν  τη  Γαλααδιτιδι  από  μικρού  εως  μεγά- 
Χου,  και  τάς  γυναίκας  αυτών  και  τα  τέκνα  αυτών  και  την  άποσκευην, 

παρεμβοΧην  μεγάλην  σφόδρα,  εΧθεϊν  εις  γήν  Ίουδα.     46 και  ήΧθον  46 
εως  Έφρών,  και  αϋτη  η  πόΧις  μεγάΧη  ή  της  εϊσόδου,  Ισχυρά  σφόδρα' 
ούκ  ην  εκκΧιναι  απ*  αυτής  δεξιάν  η  άριστε ράν,  άΧΧ*  η  δια  μέσου 
αυτής  πορευεσθαι.    47 και  άπεκΧεισαν  αυτούς  οι  εκ  τής  πόΧεως,  και  47 
ενεφραξαν  τάς  πνΧας  Χίθοις.    48  και  άπεστειΧεν  προς  αυτούς  Ιούδας  48 
Χόγοις  ειρηνικούς  Χεγων  ΑιεΧεύσομαι  είς  την  γήν  σου,  του  άπεΧ- 
θειν   εϊς  την  γήν   ημών   και   ονδβΐί   κακοποιήσει   υμάς,   πΧήν  τοις 
ποσϊν    παρεΧευσόμεθα.     και   ούκ   ήβούΧοντο   άνοϊξαι   αύτω.     49 και  49 
επεταξεν  Ιούδας  κηρύξαι  εν  τη  παρεμβολή  του  παρεμβαλειν  εκαστον 

εν  ω  εστίν  τόπω.     50  και  παρενεβαΧον  οι  άνδρες  τής  πόΧεως,  και  50 
επολεμησαν    την    πόΧιν   οΧην    την    ήμεραν    εκε'ινην    και   οΧην  την 
νύκτα,  και   παρεδόθη  ή   πόΧις  εν  χερσϊν  αύτου.    51  και  άπώΧεσεν  51 
πάν  άρσενικόν  εν  στόματι  ρομφαίας,  και  εξερίζωσεν  αυτήν,  και  ίλα- 
βεν  τα  σκύΧα  τής  πόΧεως,  και  διήΧθεν  δια  τής  πόΧεως  επάνω  τών 

41  δείλανθη  Χ  |  παρενβαλη  Χ  |  διαπε\ρασομεν  (δίο)  Α  |  αντον]  +  και  δυνη- 
σόμεθα προς  αυτο\  Χ  +  κ.  δ.  αντον  V  42  τον  υδ.]  ρΓ  κ  ενετειΧα  V*  (ίΐϊφΓΟΰ 

γα(νίά)^  |  ανθρωπον]  ρΓ  πάντα  Χ  |  παρεμβαΧλειν  Χ  43  προς]  επ  Χ  |  πρό- 
τερος Χ  |  οπι  αντον  ι°  XV  |  έμπροσθεν]  όπισθεν  XV  |  αντον  β°]  αντων  Χ  |  οηα 

πάντα  ι°  Χ  |  έρριψαν  XV  |  οπι  πάντα  2°  XV  |  οπι  εν  V  44  οιώ  εν  ι°  V  | 
οπι  ουσιν  XV  |  οηι  -η  XV  |  ηδυναντο  XV  45  τω  Ταλααδειτιδι  Χ*  (τη  Γ.  Χ") 
46  αυτπόλις  V*  αντη  π.  V1  |  η  της  εισοδον]  επι  της  οδου  XV  |  ισχυρά]  οχυρας 
(οχνρα  Χ0·3  V)  Χ  |  δε£ια  V  |  αριστερά  V3  48  απέστειλε  V  |  λογούς  ειρηνικονς 
V  |  διελενσομεθα  XV  |  εις  την  γην  (ι0)]  δια  της  γης  XV  |  οπι  του  Χ  |  νμων  Χ* 
(ημ.  Χ0·3)  |  αυτω]  αυτοις  ίηοερ  Χ*  (-τω  Χ1)  49  επαταξεν  Χ*  (επετ.  Χ1·^)  \ 
κηρνξαι]  ρΓ  τον  Χ  |  παρεμβαλειν]  πα  δΐιρ  ταδ  Α3  |  έκαστος  V  |  τρόπω  Χ* 
(τοπ.  Χε1))  50  πόλεως]  δνναμεως  XV  |  επολεμησεν  Χ  |  χερσιν]  χιρι  Χ  | 
αντων  V       51  κνλα  V*  (σκ.  V1)  |  της  πόλεως  (ι0)]  αντης  XV 
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52  άπεκταμμενων.     52  και   διεβησαν   τον    Ιορδάνην   εις   το    πεδίον   το  Α 
53  μέγα  κατά  -πρόσωπον  Βαιθσάν.  53  και  ην  Ιούδας  επισυνάγων  τους 

εσχατίζοντας   και   παρακαΧών  τον  Χαόν  κατά  πάσαν  την  όδόν,  εως 
54  ήΧθεν  εις  γήν  Ιούδα.  54 και  άνεβησαν  εις  το  ορος  Σιών  εν  ευφρο- 

σύνη και  χαρα,'  και  προσήγαγον  ολοκαυτώματα,  οτι  ουκ  επεσεν  εξ 
αυτών  ούθεϊς  εως  του  επιστρέψει  εν  ειρήνη. 

55  55 Και  εν  ταΐς  ήμεραις  αίς  ην  Ιούδας  και  Ίωναθάν  εν  τη  Γαλαάδ» 

και  Σίμων  ό  άδεΧφος  αυτού  εν  τη  Γαλιλαι'α  κατά  πρόσωπον  ΙΙτοΧε- 
56  μαίδος,  56ήκουσεν  Ιωσήφ  ό  του  Ζαχαρία  και  Ζαχαρίας  άρχοντες  τών 
57  δυνάμεων  τών  άνδραγαθεσεων  και  του  ποΧεμου  ο'ια  εποίησαν  57  και 

είπαν  Ώοιήσομεν  και  αυτοί  εαυτοϊς  όνομα,  και  πορευθώμεν  ποΧεμήσαι 

58  προς  τά  έθνη  τά   κύκλω  ημών.    58  και   παρήγγειλαν  τοις  από  της 
59  δυνάμεως  της  μετ  αυτών,  και  επορεύθησαν  επι  Ιαμνίαν.  59 και 

εξήΧθεν  Γοργίας  εκ  της  πόλεως,  και  οί  άνδρες  αυτού  εϊς  συνάντησιν 
6ο  αύτοΐς  εις  πόΧεμον.  60  και  ετροπώθη  Ίώσηφος  και  Άζαρίας,  και 

εδιώχθησαν   εως  τών   ορίων  της  Ιουδαίας-   και  επεσον  εν  τη  ήμερα 
6ι  εκείνη  εκ  του  Χαοϋ  του  Ισραήλ  εις  δισχίΧίους  άνδρας-  61  και  εγενήθη 

τροπή  μεγάλη  εν  τω  Χαω,  οτι  ουκ  ηκουσαν  Ίούδου  και  τών  άδεΧφών 

62  αυτού,  οίόμενοι  άνδραγαθήσαι  αυτόν.  62 αυτοί  δε  ουκ  ήσαν  εκ  του 
σπέρματος  τών  ανδρών  εκείνων,  οίς  εδόθη  σωτηρία  ΊσραήΧ  δια  χειρός 

63  αυτών.  63 και  ό  άνήρ  Ιούδας  και  οι  άδεΧφοι  αύτοΰ  εδοζάσθησαν 
σφόδρα  εναντίον  παντός  ΊσραήΧ  και  τών  εθνών  πάντων,  ού  ήκού- 

64  ετο   το    όνομα    αυτών      64 και    επισυνήγοντο    προς    αυτούς  εύφη- 
65  μουντές.  65 Και  εξήΧθεν  Ιούδας  και  οι  άδεΧφο\  αυτού,  και 

εποΧεμουν  τούς  υιούς  Ήσαύ  εν  τή  γή  τή  προς  νότον,  και  επάταξεν 
τήν  Χεβρών  και  τάς  θυγατέρας  αυτής"  και  καθειΧεν  το  όχύρωμα  αυτής, 

66  και  τούς  πύργους  αύτής  ενεπύρισεν  κυκΧόθεν.  66  και  άπήρεν  του 
πορευθήναι    εις    γήν   άΧΧοφύΧων,    και    διεπορεύετο    τήν  Σαμαρίαν. 

67  6? εν  τή  ήμερα  εκείνη  έπεσαν  ιερείς  ποΧεμω  βουΧομενου  αυτού  άν- 
68  δραγαθήσαι,  εν  τω  αύτόν  έξεΧθεΐν  εϊς  τον  πόΧεμον  άβουΧεύτως.    68  και 

51  απεκτανμενων  Χ  -κταμ.  V*  (-κταμμ.  V·"1)  54  το  ορος]  οτη  το  Χ*  (ηαβ 
^ο·3)  V  55  αις]  ρΓ  εν  Χ  |  τη  ΐ°]  γη  XV  56  Ζάχαρων  XV  |  Ζαχαρίας] 
Αζαριας  V  |  της  δυνάμεως  Χ  της  δυνάμεως  μετ  αυτών  V  |  ανδραγαθιων  χν^'Φ 
57  ειπον  XV  \  ττοιησωμεν  XV  ]  εαυτούς  Α*  (ι  5ΐιρ  Γ3.5  Α3)  |  οιη  και  3°  Χ  |  οηι  πολε- 
μησαι  V  58  παρηγγειλεν  Χ  (-7'λ.)  V  |  Αμνειαν  Χ*  Ιαμνειαν  Χ0·3  59  αυτού] 
ρΓ  οι  μετ  V  |  ευ  συναντ.  αυτ.  εις  7τολ·]  και  ιστησιν  αυτω  ττο\.  V  60  ετρο- 
ττωθης  (δΐο)  Α  |  Ιωσηφος]  Ιωσήφ  ως  ̂ *νιά  ΐωσηπος  Χε·α  |  οιη  τουΧαου  V  |  τον 
2°]  οιη  Χ  σον  Α  61  Χαω]  Ιηλ  Χ0·3  |  Ιούδα  XV  |  οιομενοις  V3  |  οιώ  αυτόν  XV 
62  αντοι]  ούτοι  V  |  αυτοί  δε  ουκ  ησαν\  εκ  δίαρ  ταδ  61  ίη  ηΐ£  Α3  63  έναντι  Χ  | 
οιη  αυτών  Χ*  (ηαΐ)  Χε·3)  65  οιη  αυτοί;  Χ*  (ηαΐ)  Χ«·Μν>α))  |  Τη  προς]  οιη  τη  Χ* 
(ΗίίοΧ^ν  |  τα  οχυρωματα  XV  66  Σαμαρειαν  V  67  επεσον  Χ  V  |  πολΐμω] 
ρτ  εν  Χ  |  βουλομενοι  Χ*  {-νου  Χε·3)  |  αυτού]  του  V  |  τον  πολεμον]  οιη  τον  Χ 
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Α  εξεκλινεν  Ιούδας  εις  '  Αζωτον  γην  άλλοφύλων,  και  καθεΐλεν  τούς 
βωμούς  αυτών,  και  τα  γλυπτά  των  θεών  αυτών  κατεκαυσεν,  και 

ε'σκύλευσεν  τα  σκύλα  τών  πόλεων,  και  επεστρεψεν  εις  την  Ίουδαίαν. 
χΚαί  6  βασιλεύς   Άντίοχος  διεπορεύετο  τάς  επάνω  χώρας,  και  ι  VI 

ήκουσεν  οτι  εστίν  εν  'Έλύμαις  εν  τι]  ΐίερσίδι  πόλις  ένδοξος  πλούτω, 
άργυρίω,  και  χρυσίω·   2και  το   ιερόν  το  εν  αύττ}  πλούσιον  σφόδρα,  2 
και  εκεϊ  καλύμματα  χρυσά,  και  θώρακες  και  οπλα,  α  κατελειπεν 
εκεϊ   Αλέξανδρος    ό    του    Φιλίππου    ό    βασιλεύς    6    Μακεδών,  ος 

εβασιλευσεν  τοις  "Έλλησι   πρώτος.     3  και  ηλθεν   και  εζητει   κατα-  3 
λαβείν  την  πόλιν  και  προνομεύσαι  αύτην,  και   ουκ  ήδυνάσθη,  οτι 

εγνώσθη  ό  λόγος  τοίς  εκ  της  πόλεως.     4  και   άνεστησαν   αύτω  εις  4 
πόλεμον,    και  εφυγεν   και   άπηλθεν  εκείθεν  μετά    λύπης  μεγάλης 
άποστρεψαι  εις  Βαβυλώνα.     5 και  ηλθεν  άπαγγελλων  τις  αύτω  εϊς  την  5 
Περσίδα,  οτι  τετρόπωνται  αί   παρεμβολαι  αί  πορευθεϊσαι  εις  γην 

Ιούδα·  6 και  επορεύθη  Αυσίας  δυνάμει  Ισχυρά  εν  πρώτοις  και  άνε-  6 
τράπη  άπο  προσώπου  αύτών,  και  επίσχυσαν  οπλοις  ο'ις  ελαβον  άπο 
τών   παρεμβολών    ων    εξεκοψ·αν·     7 και    καθεΐλαν    το   βδελυγμα    δ  η 
ωκοδόμησεν  επ\  το  θυσιαστήριον  το  εν  Ιερουσαλήμ,  και  το  άγιασμα 
καθώς  το  πρότερον  ε  κύκλωσαν  τείχεσιν  ύψηλοϊς,  και  την  Βεθσουρά 

πόλιν   αύτού.     8  και  εγενετο  ως  ήκουσεν   ό  βασιλεύς  τούς  λόγους  8 
τούτους,  εθαμβήθη  και  εσαλεύθη  σφόδρα·   και  επεσεν  επ\  την  κοίτην, 
και  ενέπεσεν  είς   άρρωστίαν  άπο  της  λύπης,  οτι  ούκ  εγενετο  αύτω 
καθώς  ενεθυμεϊτο.    9 και  ην   εκεϊ  ημέρας   πλείους,  οτι   άνεκαινίσθη  ο 

επ'  αύτον  λύπη  μεγάλη,  και  ελογίσατο  οτι  άποθνήσκει.     10  και  εκά-  ίο 
λεσεν  πάντας  τούς  φίλους  αύτού,  και  είπεν  προς  αύτούς  Αφίσταται 

άπο  τών  οφθαλμών  μου  ό  ν7ΠΌ$·,  και  συνπεπτωκα  τη  καρδία  άπο  της 
μερίμνης.      11  και    είπα   τη  καρδία  "Εως  τίνος   θλίψεως  ηλθον   και  ιι 
κλύδωνος  μεγάλου,  εν  ώ  νυν  είμι;   οτι  χρηστός  και  άγαπώμενος  ήμην 

XV       68  οπι  και  2°  Χ*  (ηαο  Χε·3)  |  κατεκαυσεν]  και  κατεκ.  πυρι  Χ  \  την  Ιονδαιαν] 
γην  Ιούδα  XV  VI  1  Έλυμαις  (·μες  Α)]  Ανμαις  XV       2  ίκει  ι°]  βχ«  Κ  ; 
κατελιττεν  Χ  |  Μακεδών  ος]  Μακαιδο^ω^  Κ*  (-νων  ος  Χ1)  Μακαιδωνος·  Α 
Μακεδόνων  ος  V  |  βασιλευσεν  Χ*  (εβ.  Χ1)  |  του  Έλλησι  πρώτος]  πρώτος  εν 
αυτοις  Χ  πρ.  εν  τοις  Ελλ.  V  3  καταλαβεσθαι  XV  |  ηδυνηθη  V  |  εγνωσθη] 
ρΓ  ουκ  Χ*  (ίηιρΓΟΟ  Χε·3)  4  άνεστησαν]  αντεστησαν  Χ  |  απηλθεν]  απηρεν 
XV  5  τις  άπαγγελλων  Χ  τι 5  απαγγελων  V  |  οιη  αυτω  Χ  |  γην]  την  Χ 
6  δυνάμει]  ρΓ  εν  V  |  ενετραπη  XV  |  ενίσχυσαν  Χ  |  οττλου]  +  και  δυνάμει  και 
σκυλοις  πολλοίς  XV  |  οις]  οι  Χ  |  ων]  κ  Χ  7  καθειλον  XV  |  ο]  και  Χ  |  ωκο- 

δόμησεν] ωκοδομουν  Χ  ωκοδομησαν  V  |  καθώς]  και  Χ*  (καθώς  Χε·η)  |  Βεθσουρά] 
Βαιθσουραν  XV  |  οιώ  πολιν  αυτού  Χ*  (ηαο  Χε·α)  8  κοιτην]  + αυτού  V  | 
ενεπεσεν]  εττεσεν  Χ  10  ο  ύπνος  απο  των  οφθαλμών  μου  XV  |  απο  της 
μερίμνης  τη  κάρδια  Χ  οιτι  τη  καρδ.  V  11  τ;λ#α  Χ 

6ι6 
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ΐ2  εν  τη  εξουσία  μου.     12νύν  δε  μνήσκομαι  των  κακών  ων  (ποίησα  (ν  Α 
^Ιερουσαλήμ·   και  ελαβον  πάντα  τα  σκεύη  τα  αργυρά  και  τα  χρυσά 
τα  εν  αυτί],  και  εξαπεστειλα  του  εξάραι  τούς  κατοικούντας  Ιούδα 

13  δια  κενής.     *3εγνων  οτι  χάριν  τούτων  εύρόν  με  τα  κακά  ταΰτα'  και 
ΐ4  ιδού  άπόΧλυμαι  Χνπη  μεγάλη  εν  γη  αλλότρια.  14και  εκάλεσεν 

ΦιΧιππον  ενα  των  φίλων  αύτού,  κα\  κατεστησεν  αυτόν  επ\  πάσης  της 

15  βασιΧείας  αυτού.  15  και  εδωκεν  αυτω  το  διάδημα  και  την  στοΧήν 
αυτού  και  τον  δακτύλων,  του  άγαγεΐν    Αντίοχον  τον  υ'ιον  αυτού  και 

ι6  έκθρέψαι    αυτόν   του    βασιΧεύειν.     16  και    άπεθανεν   εκει  Άντίοχος 
ΐ7  ό  βασιΧευς,  έτους  ενάτου  και  τεσσερακοστού  και  εκατοστού.  17 και 

επεγνω  Αυσίας  οτι  τέθνηκεν  ό  βασιλεύς,  και  κατεστησεν  βασιΧεύειν 

Άντίοχον  τον  υ'ιον   αύτού  άντ   αύτού   ον   εξεθρεψεν   νεωτερον,  και 
ιδ  εκάΧεσεν  το  όνομα  αυτού,  Έύπάτωρ.  ι8Και  ο'ι  εκ  της  άκρας 

ήσαν  συγκλείοντες  τον  Ισραήλ  κύκλω  των  αγίων,  και  ζητοΰντες  κακά 

19  δι'  ολου  και  στήρισμα  τοϊς  εθνεσιν.  19 και  ελογίσατο  Ιούδας  εξάραι 
αυτούς·  και  εξεκκλησίασεν  πάντα  τον  Χαόν  του  περικαθίσαι  επ*  αύ- 

2ο  τούς  20ετους   πεντηκοστού  και   εκατοστού·  και  εποίησεν  επ*  αύτούς 
2ΐ  βεΧοστασίας  και  μηχανάς.  21  και  εξήλθον  εξ  αύτού  εκ  τού  συν- 

κΧεισμού,  και  εκοΧΧήθησαν  αύτοΊς  τίνες  των   άσεβων   εξ  Ισραήλ. 

22  22  και  επορεύθησαν  πρός  τον  βασιλέα  και  είπαν  "Έως  πότε  ου  ποιήσεις 
23  κρίσιν,  και  εκδικήσεις  τούς  άδεΧφούς  ήμων;  23ήμεΙς  εύδοκούμεν 

δουΧευειν  τω  πατρί  σου,  και  πορεύεσθαι  τοΙς  ύπ'  αύτού  λεγομενοις, 
24  και  κατακολου#είι/  τοϊς  προστάγμασιν  αύτού·  24οτι  οί  του  Χαού  ήμων 

χάριν  τούτου  ηΧΧοτριούντο  αφ'  ήμων  πΧήν  οσοι  εύρίσκοντο  άφ'  ήμων 
25  εθανατούντο,  και  α'ι  κΧηρονομίαι  ήμων  διηρπάζοντο.    25 και  ούκ  εφ*  ήμάς 
26  μόνον  εξετειναν  χείρα,  αλλά  και  επ\  πάντα  τά  ορια  αύτων.  26  και 

ιδού  παρεμβεβΧήκασι  σήμερον  ε'ττί  την  ακραν  εν  Ιερουσαλήμ,  τού 
καταΧαβεσθαι  αυτήν  και  το  άγιασμα,  και  τήν  Βεθσούραν  οχύρωσαν. 

12  μιμνησκομαι  V  |  ων  εποιησα  κακών  Χ  |  οπι  τα  ι°  V  |  οπι  τον  **ν 
13  εγνων]  +  ονν  Κ0·1  |  ευ  μεν  Ν  V         14  φίλων]  δούλων  V         15  βασιλεύεις] 
ρΐ"  μη  Α         16  έλατου... εκατοστού]  θ'  και  μ'  και  μ'  Κ         17  Οίτη  και  ι°  &\* 
(παο  Κε·α)  |  όπα  αντ  αυτού  Κ         18  συνκλιοντες  Κ  |  στημιγμα  19  εξ- 
εκκλησιασε  0.  |  τοι;  7τερικα0ισαι]  οπι  του  V  20  έτους]  ρΓ  και  συνηχθησά]  αμα 
και  πεμιεκαθισαν  επ  αυτήν  (αυτούς  V)  |  πεντηκοστού]  ν'  ςΚ  \  εποίησαν 
V  |  οπι  ετ  αυτούς  Ν*  (η&Ι)  Κε·α)ν  |  βελοστασεις  ΝΫ  \  οπι  και  3°  ̂ *  (η3·β 
Κ0·3)  21  αυτοί»]  αυτών  £<ν  |  Ισραήλ]  ϊηλμ  Κ  22  ειπο^  V  |  ποίηση  Κ* 
(-σεις  ̂ ε·3.ε·^)  23  τοις  πμοστ.]  ρτ  εν  V  24  οτι  οι  (ου  Α)]  και  πεμιεκα- 
θη\το  επ  αυτόν  (αυτήν  Κε·ι,ν)  οι  υιοι  |  ηλλοτμιονντο  (-τμιωνται  Νε·3)]  ρΓ 
και  Κν  |  πλην  οσοι  ευμισκοντο  αφ  ημων]  και  Κ*  (πλην  οσοι  ηνμ.  αφ  ημ.  Κε·α)  | 
οπι  διημπαζοντο  Κ*  (ΗαΙ)  Κ")  26  παμεμβεβληκασιν  V  |    ακμασιαΐ  Κ* 
(ακμαν  &€  Λ)  |  οπι  και  το  άγιασμα  V  |  Μαιθσονμα  Κ  Βαι0σοιγ)αί>  V  I  ωχυμασαν 
Κ  ωχυμωσαν  V 
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Α  27  και  εάν  μη  προκαταλάβη  αυτούς  διά  τάχους,  μείζονα  τούτων  ποιη-  27 
σουσιν,  καϊ  ου  δυνησει  του  κατασχειν  αυτών.  2δΚαι  ώργίσθη  ό  28 
βασιλεύς,  οτε  ήκουσεν  και  συνηγαγεν  πάντας  τους  φίΧους  αυτόν, 

άρχοντας    δυνάμεως    αυτόν,    και   τους  επ\  των   ηνίων    29 και    άπο  29 
βασιλέων  έτερων  και  άττο  νήσων  θαλασσών  ηλθον  προς  αυτόν  δυνά- 

μεις μισθωτοί.     3°και  ην   ό  αριθμός  τών   δυνάμεων   αυτού  εκατόν  30 
^ιλιάδβί  πεζών,  και  ε'ίκοσι  χιλιάδες  τών  Ίππων,  και  ελέφαντες  δύο  και 
τριάκοντα  είδότες   πόλεμον.    31  και  ηλθοσαν  διά  της  Ίδονμαίας,  και  31 
παρενεβάλοσαν  επ\  Βεθσουρά,  και  επολεμησαν  επι  ημέρας  πόλλάς, 

και  εποίησαν  μηχανάς·  και  εξηλθον  και  ενεπυρισαν  αυτούς  εν  πυρί, 
και  επολεμησαν   άνδρωδώς.    32 και  άπηρεν  Ιούδας  άπο  της  άκρας,  32 
και   παρενεβαλεν   είς  Βεθζαχαριά,   απέναντι   της   παρεμβολής  του 
βασιλέως.      33 και  ωρθρισεν  6  βασιλεύς  το  πρωί,  και  άπηρεν  την  33 
παρεμβολην   εν   όρμηματι    αύτης    κατά    την   όδον   Βεθζαχαριά,  και 
διεσκενάσθησαν  άί  δννάμεις  είς  τον  πόλεμον,  και  εσάλπισαν  ταΊς 
σάλπιγξιν.     34 και  τοις  ελεφανσιν  έδειξαν  αίμα  σταφυλής  και  μόρων,  34 
τον  παραστησαι  αύτούς  είς  τον  πόλεμον.     33  και  διβίλοι>  τά  θηρία  είς  35 

τάς  φάραγγας,  και  παρέστησαν  εφ*  εκάστω  ελεφαντι  χίλιους  άνδρας 
τεθωρακισμένους  εν  άλνσιδωτοίς,  και  περικεφαλαχαι  χαλκαΐ  επ\  τών 
κεφαλών  αύτών,  και  πεντακόσια  ίππος  διατεταγμένη  εκάστω  θηρία» 

εκλελεγμενη.    36ούτοι  προ  καιρόν,  ου  άν  η  το  θηρίον,  ήσαν  και  ου  36 
αν  επορεύετο,   επορεύοντο  α/χα,  ουκ   άφίσταντο  επ'  αύτοΰ.     37 και  37 
πύργοι  ξύλινοι  επ*  αυτούς  όχνροι  σκεπαζόμενοι,  εφ*  εκάστου  θηρίον 
εζωσμενοι  επ'  αύτούς  μηχαναϊς'   και  εφ*  εκάστον  άνδρες  δύο  και 
τριάκοντα  οι  πολεμονντες  επ'  αύτούς,  και  ό  Ίνδόί  αύτον.    38 και  την  38 
επιλοιπον   ΐππον  ένθεν   και  ένθεν   εστησεν   επ\  τά  δύο  μερη  της 

27  αν  Κ  |  προκαταλαβητε  &ν  (προκάλ.)  |  αντη\  (αυτούς  &·Ά)  |  δυνηση  Χ 
28  οτι  Κν"  |  οπι  αντου  ι°  V  |  άρχοντας]  ρΓ  και  V  |  αντου  2°]  αυτούς  Α*  (γο.5  5 
Α?)  |  ηνίων]  μηνιων  Α  29  βασιλειώ]  Ν  |  δυναμι  Ν*  -μις  Κε·Ε  30  των 
ίππων]  ιππέων  31  ηλθον         |  παρενεβάλον         |  Βαιθσουρα  V  | 
επολεμησεν  Ν  |  οπι  επι  ϋ  |  εποιησεν  Κ  |  αυτας  Κ\τ  |  οπι  εν  ϋ,Υ  \  επολε- 

μησαν 2°]  επολεμησεν  Ν  32  Βαιθζαχαρια  ΝΥ:  ίίεπι  33  33  οδον]  + 
αυτής  Κ  |  δυναμις  Ν*  (-μεις  Κ0·15)  |  εσαλπισεν  £<ν  34  ελεφασιν  $Χ  | 
εδειξεν  Κ  35  φάλαγγας  Κν  \  παρεστησεν  Κ  |  οπι  εφ  Κν  |  τεθωρακισμέ- 

νοι Α  |  πεντακοσιαι  (ι  ι°  ροδίεα  ταδ  νϊά)  |  διατεταμενην  V  36  αν  ι°] 
εαν  Νν  |  αλα  Κ*  (αμα  ςϊ^*)  \  ουκ]  ρΓ  και  V  |  επ]  απ  V  36 — 37  επ  αντου 
και  πύργοι]  αλγοι  (δίο)  Κ*  απ  αντ.  κ  πύργοι  ς$0·&  37  αυτούς  οχυροί] 
αυτούς  κόροι  Κ*  αυτού  οχυροί  ̂ °·α  (αυτούς  οχ.  Κ0·**)  αντοις  οχ.  V  |  60  έκαστου 
(ι0)]  ίηοερ  εκεφαι  Ν*  (εφ  εκαστ.  Κα·3·  ε·5)  |  €*·  αυτού*  (2°)]  ιπ  αυτού  Ν  |  δυο] 
δυνάμεως  Κ  ρΓ  δυν.  V  |  οπι  και  3°  ̂  |  αυτούς  3°]  αυτοις  Κ  38  εστησεν  (-σαν 
V*  -σει>  V1)]  Ργ  και  Ν 
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νι  52 

παρεμβολής,  κατασείοντες  και   καταφρασσόμενοι  εν  ταις  φάλαγξιν.  Α 
39  39ώϊ  εστιλβεν  ό  ήλιος  έπι  τάς  χρυσάς  ασπίδας,  εστιλβεν  τά  ορη 

4ο  αττ'  αυτών,  κα\  κατηύγαζεν  ως  λαμπάδες  πυρός.    40  κα\  έξετάθη  μέρος 
τι  της  παρεμβολής  τον  βασιλέως  έπι  τά  υψηλά  ορη,  και  τίνες  επ\  τά 

4ΐ  ταπεινά·   κα\  ήρχοντο  ασφαλώς  κα\  τεταγμένως.    41  και  έσαλευοντο 
πάντες    οι    άκοΰοντες   φωνής    πλήθους   αυτών   και  όδοιπορίας  τον 
πλήθους  και  συνκρουσμούς  των  οπλών  ην  γάρ  ή  παρεμβολή  μεγάλη 

42  σφόδρα  καϊ  ισχυρά.  42 και  ηγγισεν  Ιούδας  κα\  ή  παρεμβολή  αύτου  εις 
παράταξιν,  και  έπεσαν  άπο  τής  παρεμβολής  του  βασιλέως  εξακόσιοι 

43  άνδρες.  43καί  ειδεν  Έλεαζάρ  ό  Σαυαράν  εν  των  θηρίων  τεθωρακι- 
σμένον  θώραξιν  βασιλικοις,  και  ην  ύπεράγον  πάντα  τά  θηρία,  και 

44  ωφθη  οτι  έν  αυτώ  εστίν  6  βασιλεύς.     44 και  εδωκεν  εαυτόν  του  σώσαι 
45  τον  λαόν  αύτου,  και  περιποιήσαι  αυτώ  όνομα  αίώνιον.  45  και  επέ- 

δραμεν  αύτω  θράσει  εϊς  μέσον  τής  φάραγγος,  και  εθανάτου  δεξιά  και 

φ  ευώνυμα,  και  έσχίζοντο  απ*  αύτου  ενθα  καϊ  ενθα.  46  και  είσέδυ  υπό 
τον  ελέφαντα,  και  ύπέθηκεν  αυτώ  και  άνειλεν  αύτόν  και  επεσεν  επ\ 

47  την  γήν  επάνω  αύτου,  και  άπέθανεν  εκεί.  47  και  είδον  την  ίσχύν  τής 

βασιλείας   και  τά  όρμήματα  των  δυνάμεων,  και  έξέκλιναν  α7τ'  αύ- 
48  των.  48 Και  ί'κ  τής  παρεμβολής  του  βασιλέως  άνέβεννον  εις 

σννάντησιν  αυτών  εις  Ιερουσαλήμ,  και  παρενέβαλεν  ό  βασιλεύς  είς 

49  την  Ίουδαίαν  και  είς  το  ορος  Σιών.  49 και  έποίησεν  μετά  τών  εκ  Βεθ- 
σούρων   και  έξήλθεν  εκ  τής  πόλεως,  οτι  ούκ  ην  αύτοϊς  έκεϊ  διατροφή 

$ο  του  συνκεκλεΐσθαι  έν  αύτη,  οτι  σάββατον  ην  τη  γη.  50 και  κατελάβετο 
6  βασιλεύς  τήν  Βεθσούραν,  και  έπάταξεν  έκεΐ  φρουράν  τηρειν  αύτήν. 

5ΐ  51  και  παρενέβαλεν  έπ\  το  άγιασμα  ημέρας  7Γθλλάρ,  και  εστησεν  έκει 
βελοστάσεις  και  μηχανάς  και  πυροβόλα  και  λιθοβολά  και  σκορπίδια 

52  βίί  το  βάλλεσθαι  βέλη  και  σφενδόνας.  52  και  εποίησαν  και  αύτοϊ 
μηχανάς  προς  τάς  μηχανάς  αύτών,  και  έπολέμησαν  ημέρας  πολλάς. 

38  φαραγξιν  λ7        39  χρνσας]  +  χαλκάς  και  Κ*  +  κ  χαλκάς  |  απ] 
υπ  ς\*  (απ  £<ε·3)         39 — 40  οπι  πυρός  και  εξεταθη  μέρος  τι  της  Κ*  (Ηαο  Κ0·3) 
40  οπι  υψηλά  (Ηαο  Μ0·3·  °·1))  41  φωνής]  ρτ  της  Χ  |  και  σννκρονσμους] 
συνκρονσμου  Κ*ν  (σνγκρ.)  και  συνκρουσμον  Κ0·3  |  οπι  σφοδρά  V  42  επε- 
σον  ςΚ  43  Έλεαξαρος  ο  Αυραν  (Αυαραν  V)  6<ν  |  νπεραγων  |  ωφθη] 
ωηθη  Κ  44  αντω]  εαυτω  ί<ν  45  απεδραμεν  6<*  (επεδρ.  \  φα- 
λαγγος  Κν  |  εθανατοϋ\  Κε·3(νί£ΐ>  |  δεξιαν  Ν*  (ΐπιρίΌΟ  ν  \  απ]  επ  V 
47  ειδον]  ιδοντες  Κ*  (ιδεν  οοιτεοΐυπίδ  βΓαί  Κε·3)  |  των  δυνάμεων  το  ορμημα  Κ 
το  ορμ.  τ.  δ.  V  |  οπι  και  3°  ̂   |  εξεκλινεν  Χ*  (-ν αν  Ν0·3)  48  και  ι°]  οι 
δε  6<ν  |  ανεβαινον  XV3  (αναιβ.  V*)  49  εποιησεν]  +  ειρηνην  Κν"  |  Βαιθ- σουρων  V  |  σννκεκλ.]  εγκεκλ.  V          50  Βαιθσουραν          |  επεταξεν 
51  βελοστασιας  Κ  |  οπι  και  λιθοβολά  V  |  βαλεσθαι  V         52  οπι  7τολλα5  &ν 
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Α  ̂ βρώματα  δέ  ουκ  ην  εν  τοις  άγίοις,  διά  το  εβδομον  ετος  είναι,  και  ο'ι  Β3 
άνασωζόμενοι  είς  την  Ιουδαίας  άπο  των  εθνών  κατέφαγον  το  ύπό- 
Χιμμα  της  παραθέσεως·  54 και  ύπελείφθησαν  (ν  τοις  άγίοις  άνδρες  54 
ολίγοι,  οτι  κατεκράτησεν  αυτών  ό  λιμός-   καϊ  έσκορπίσθησαν  έκαστος 
είς  τον  τόπον  αύτοϋ.  55 Και  ήκουσεν  Αυσίας  οτι  Φίλιππος,  ον  55 
κατέστησεν  6  βασιλεύς  Άντίοχος  ετι  ζώντος  αυτού  έκθρέψαι  Άι>τι- 

οχον  τον  ν'ιόν  αυτού  είς  το  βασιλεύσαι  αυτόν,  56άπεστρεψεν  άπο  56 
της  Ώερσίδος  και  Μηδίας,  και  αι  δυνάμεις  αι  πορευθεΐσαι  του  βασι- 

λέως μετ    αυτού,   και  οτι   ζητεί    παραλαβείν  τά    τών  πραγμάτων. 
57  και  κατέσπευδον  και  έπενύσσοντο  του  άπελθεϊν  και  είπεν  προς  57 
τον   βασιλέα  και  τους    ηγεμόνας   της    δυνάμεως    και    τούς  άνδρας 

Έκλείπομεν    κα#'    ημέραν,   και    η    τροφή  ημίν   όλίγη,   και    ό  τό- 
πος, ου   παρεμβάλλομεν,  εστίν  οχυρός,  και  επίκειται  ημίν   τά  της 

βασιλείας.     58νύν   ουν   δώμεν   δεξιάν  τοις  άνθρώποις  τούτοις,    και  58 
ποιησωμεν  μετ    αύτών   είρηνην,   και  μετά    παντός    έθνους  αύτών 
59  και    στησωμεν   αύτοΐς  του    πορεύεσθαι   τοϊς  νομίμοις    αύτών,   ως  59 
το   πρότερον  χάριν  γάρ  τών    νομίμων   αύτών,  ων  διεσκεδάσαμεν, 

ώργίσθησαν   και  εποίησαν  ταύτα   πάντα.      6οκαι    ήρεσεν    ό  λόγος  6ο 
εναντίον  του  βασιλέως  και  τών  αρχόντων,  και  άπέστειλεν  προς  αύτούς 

είρηνεύσαι,  και  έπεδέξατο.    61  και  ωμοσεν  αύτοίς  ό  βασιλεύς  και  οί  6ι 
άρχοντες  έπ\  τούτοις·   έξήλθεν  έκ  του  όχυρώματος,  62  και  είσήλθεν  62 
6  βασιλεύς  είς  το  ορος  Σιών,  και  'ίδεν  το  όχύρωμα  του  τόπου·  και 
ηθέτησεν  τον  όρκισμον  6ν  ωμοσεν,  και  ένετείλατο   και   καθεΐλεν  τό 

τείχος  κυκλόθεν.    63 και  άπηραν  κατά  σπουδην  και  άπέστρεψεν  είς  63 
Άντιοχίαν,  και  εύρεν   Φίλιππον   κυριεύοντα  της  πόλεως,  και  επο- 
λέμησεν  προς  αύτόν,  και  κατελάβετο  την  πόλιν  βία. 

τ"Έτους  ενός  και  πεντηκοστού  έξήλθεν  Αημητριος  ό  τού  Έελεύκου  ι  Υ 
ε'κ  'νώμης,  και  άνέβη  σύν  άνδράσιν  ολίγοις  είς  πόλιν  παραθαλασσίαν , 

ϊ*ν       53  άγιου]  αγειοις  V*  αγγ.  V1  55  υιορ]  ίηοερ  β  Χ*  (ίπιρίΌΟ  Ν:1) 
56  Μήδεια*  XV3  |  αι  δυνάμεις]  δυναμις  Χ  |  του  βασ.]  ρΓ  μετα  XV  |  πραγμά- 

των] προσταγμάτων  Χ*  (πραγμ.  Χε)  57  κατεσπευδεν  Χ  |  επενυσσοντο] 
επενευσεν  Χ  επενευσαν  V  |  τους  ανδρα$]  ρ  γ  προς  Χε  |  ημιν  ι°]  ημων  V  |  οχυρός] 
ισχυροί  Χ  |  επίκεινται  V  |  βασιλιάς  Χ  58  οπι  μετ  αυτών  Χ  |  έθνους]  ρΓ  του 
V  |  αυτών  2°]  αυτόν  Α  59  στησομεν  Χ  |  αυτοις]  αυτούς  Χ  |  ως]  ων  Χ*  ($ 
8υρεΓ50Γ  Χ1)  |  οηι  αυτών  2°  V  |  ττα^τα  ταύτα  V  60  απέστειλαν  V  |  επεδεξαν· 
το  XV  61  ωμολογησεν  Χ*  (ωμοσεν  Χε)  |  εξηλθον  XV  62  εισηλθον  Χ*  (-λθεν 
Χ°)  |  το  ορος]  οπι  το  XV  |  ειδεν  Χ  -δε  V*  |  ορισμον  Χ*  (ορκ.  Χε·α)  και  κα0ειλεν] 
καθελειν  XV  63  απηρεν  Χ  επηρεν  V  |  Α^τιοχείαν  V3  VII  1  ε»Ό5  και 
ττε^τ^κοστου]  α'  και  ρ'  και  ν'  Χ  πρώτου  κ.  πεντ.  κ\  εκατοστού  V  |  εξηλθεν]  ρτ 
και  XV  |  ο  του  Σελ.]  οπι  ο  Χ*  (Ηαο  Χε  &)  |  συν  ανδ.  ολ.  εις  π.  παραθ.]  εν  ανδρ. 
εν  ολιγ.  παρα  θάλασσαν  Χ*  συν  ανδρ.  ολιγ.  παρα  θ.  ̂ ·Ά  (παραθαλασσίαν  Χ1*^*) 

02θ 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Α νπ  ι6 

2  και  εβασίλευσεν  «βϊ.    2  και  εγενετο  ως  είσεπορεύετο  εις  οίκον  βασι-  Α 
λί/αί  πατέρων  αυτόν,  συνελαβον  αί  δυνάμεις  τον  ̂ Αντίογον  και  τον 

3  Αυσίαν  άγαγεΊν  αυτούς  αύτώ.     3  και  εγνώσθη   αύτω  το  πράγμα  και 

4  εΐπεν  Μη  μοι  δείξητε  τά  7τρόσω7τα  αυτών.     4 και  ατΓε'κτβιναν  αυτούς  αί 
5  δυνάμεις,  και  εκάθισεν  Δημήτριος  επ\  θρόνου  βασιλείας  αύτού.  5  και 
ί^λ^οι/  71-/30$·  αυτόν  πάντες  άνδρες  άνομοι  και  άσεβεΊς  εξ  Ισραήλ,  και 

ό"Αλκιμος  ηγείται  αυτών  βουΧόμενος  Ίερατεύειν.  6 και  κατηγόρησαν  τον 
λαού  7τρό$·  τόν  βασιλέα,  λέγοντες  Άπώλεσεν  Ιούδας  και  οί  αδελφοί 
αύτού  πάντας  τούς  φίλους  σου,  και  ήμάς  εσκόρπισεν  από  της  γης 

7  ημών.  Ί  νυν  ούν  άπόστειλον  άνδρα  ω  πιστεύεις,  και  πορευθείς  ίδετω 
την  εζολεθρευσιν  άπασαν  ην  εποίησεν  ήμιν  και  τη  χώρα  του 
βασιλέως·  και  εκολάσατο  αυτούς  και  πάντας   τούς  επιβοηθούντας 

8  αύτοις.  8  Και  επελεξεν  6  βασιλεύς  τον  Βακχίδην  τών  φίλων 
του  βασιλέως  κυριεύοντα  εν  τώ  πέραν  του  ποταμού  και  μεγαν  εν  τη 

9  βασιλεία  και  πιστον  τω  βασιλει·  9και  άπεστειλεν  αύτον  και  *Αλκι- 
μον  τον  ασεβή,  και  έστησαν  αύτω  την  ιερωσύνην,  και  ενετείλατο  αύτω 

ίο  ποιήσαιτήν  εκδίκησιν  εν  τοις  υίοϊς  ̂ Ισραήλ.     10 και  άπήλθεν  και  ήλθεν 
μετά  δυνάμεως  πολλής  εϊς  γήν  Ιούδα·  και  άπεστειλεν  αγγέλους  προς 
Ίουδαν  και  προς  τούς  αδελφούς  αύτού  λόγοις  είρηνικοΐς  μετά  δόλου, 

ιι  11  και  ού   προσείχον  τοϊς  λόγοις  αύτών    "δον  γάρ  οτι  ήλθον  μετά 
ΐ2  δυνάμεως  πολλής.     12 και  επισυνήχθησαν  προς"Αλκιμον  και  Βακχίδην 
13  συναγωγή  γραμματέων  εκζητήσαι  δίκαια.     13 και  πρώτοι  οι  Άσιδαιοι 
ΐ4  ήσαν  εν  υιοϊς  Ισραήλ,  και  επεζήτουν  παρ*  αύτών  ειρήνην  Ηειπαν 

γάρ  "Ανθρωπος  ιερεύς  εκ    του    σπέρματος  ' Ααρών   ήλθεν   εν  ταϊς 
ΐ5  δυνάμεσιν,  και  ούκ  αδικήσει  ημάς.     15  και  ελάλησεν  μετ'  αύτών  ειρη- 

νικούς λόγους,    και  ωμοσεν    αύτοϊς    λέγων   Ούκ   εκζητήσομεν  ύμϊν 

ιό  κακόν,  και  τοις  φιλοις  υμών.     ι6και  ενεπίστευσαν  αύτώ,  και  συνε- 
λαβεν  εξ  αύτών  εξήκοντα  άνδρας,  και  άπεκτεινεν  αύτούς  εν  ήμερα 

2  εγενετο]  επονειτο  Ν*  (εγεν.  &$ε·3)  \  συνελαβοντο  ̂ *  (-βον  <:·*>)  |  τον 
Αντ.  ]  ρΓ  εις  V  3  οιτι  αυτω  V  5  Αλκισμος  ̂   |  ηγείται]  ηγειτο  &  V  |  αυτών] 
+  ηγούμενος  Κ  6  κατηγορησαι  Χ*  (-σαν  Χ0)  |  εσκορπισαν  Κ0·*  7  πιστευ- 
σεις  Κ*  (-ευ  £\ε-3)  |  ττασαν  την  εξ.  Κ  τ.  εξολοθρ.  πασαν  V  8  ε7τελε£εν]  €7τε- 
τα£εν  V  |  Βαρακχιδην  Α  Βαχχιδην  ̂   |  τ.  φυλών  Α  τον  0ιλον  V  I  αυτοί»  βασιλέως 
Κ*  (τουβασ.  Ν1)  9  Αλκιμον  (-κειμ.  Α)]  ρΓ  τον  Ν  |  οπί  και  3°  Ν*  (Η&Ι^  Νε·3)  | 
εστησεν  6\*  {-σαν  \^ΖΛ)Υ  \  αρχιερωσυνην  V  10  απηλθεν]  αττηρον  \  ηλθεν] 
ηλθον        Ι  γην  Ιουδα]  την  Ιουδαιαν  V  |  όπα  προς  2°  11  7τροσειχον]  προσ- 
εσχον  |  ειδο|  V  |  η\θά\  Ν  12  Αλκινον  Α  |  Βακχιδ^ν  (Κακχ.  Α)]Βακχίδτ;5 
Χ*  (-δ^ν  ί"^·3)  |  γραμματειών  V*  (-τεων  V3)  |  εκζητ.]  ρΓ  και  V  |  δίκαιοι  ε^* 
(δίκαια  13  Ασιδαίοι  (-δεοι  Α)]  Ασειδοναιοι  £\*  (-δαιοι  Κ1)         14  εΐ7τον 

|  "γαρ]  +  οτι  V  |  του  σπέρματος]  οιτι  του  Κ  |  ηλθον  V         15  λογουϊ  ειρηνι- 
κούς 16  ενεπιστευσεν       (-σαν  ̂ ε·3) 
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Α  μια  κατά  τους  λόγους  ους  εγραψεν 

ΐ?  Σάρκας  όσιων  σου  και  αίματα  αυτών  Ι7 
εξέχεαν  κύκλω  Ιερουσαλήμ,  και  ουκ  ην  αυτοϊς  ό  θάπτων. 

18 Κα!  επεπεσεν  αυτών  ό  φόβος  και  ό  τρόμος  εϊς  πάντα  τον  Χαόν,  ι8 
οτι  είπαν  Ουκ  εστίν  εν  αυτοΐς  αλήθεια  και  κρίσις'  παρέβησαν  γαρ  την 

στάσιν  και  τον  ορκον  6ν  ώμοσαν.     19 και  άπήρεν  Βακχ'ιδης  από  Ίερου-  19 
σάλήμ,   και   παρενεβαλεν  εν  Βηζεθ,  και  άπεστειλεν  και  συνελαβεν 
πολλούς  από  των  μετ   αυτού  αύτομολησάντων  ανδρών  και  τινας  του 

λαού,  και  εθυσεν  αυτούς  είς  το  φρεαρ  το  μεγα.    20 και  κατεστησεν  την  2ο 
•χωράν  τω  Άλκιμω,  και  άφήκεν  μετ'  αυτού  δύναμιν  του  βοηθεΊ,ν  αύτώ· 
και  άπήΧθεν  Βακχίδης  προς  τον  βασιλέα.    21  και  ήγωνίσατο"  Αλκιμος  2ΐ 
περ\  της  άρχιερωσύνης.    22  και  συνήχθησαν  προς  αυτόν  πάντες  οι  22 
ταράσσοντες  τον  Χαόν  αυτών,   και  κατακράτησαν  γήν  Ίουδα,  και 

εποίησαν  πληγήν  μεγαλην  εν  Ισραήλ.     23  και  Ίδεν  Ιούδας  πασαν  την  23 
κακ'ιαν  ην  εποίησεν  'ΆΧκιμος  και  οι  μετ  αυτού  εν  υιοίς  Ισραήλ  ύπερ 
τα  εθνη'  24 και  εί-ήΧθεν  εις  πάντα  τα  ορια  της  Ιουδαίας  και  κυκλόθεν,  24 
και  εποίησεν  εκδίκησιν  εν  τοϊς  άνδράσιν  και  τοις  αύτομολήσασιν,  και 

ανεστάλησαν  του  πορευθήναι  εϊς  χώραν.    25  ως  δε  'ίδεν   ΑΧκιμος  οτι  25 
ενίσχυσεν  Ιούδας  και  οι  μετ  αυτού,  και  εγνω  οτι  δύναται  ύποστήναι 
αυτούς,  και  επεστρεψεν  προς  τον  βασιλέα  και  κατηγόρησεν  αυτών 

πονηρά.  26Καί   άπεστειλεν   ό  βασιΧεύς   Νικάνορα    ενα    τών  26 
αρχόντων   αυτού  τών   ενδόξων,   και  μισούντα  και  εχθραίνοντα  τω 

ΊσραήΧ,  και  ενετείλατο  αύτω  εξάραι  τον  Χαόν.    27 και  ήΧθεν  Νικάνωρ  27 
61$·  Ιερουσαλήμ  δυνάμει  πολλή,  και  άπεστειΧεν  προς  Ίουδαν  και  τούς 
άδεΧφούς    αυτού    μετά    δόΧου  Χόγοις  είρηνικοΐς  λέγων   28Μη  εστω  28 
μάχη  ανά  μέσον  εμού  και  υμών  ηξω  εν  άνδράσιν  ολίγοις,  ΐνα  ιδω 

υμών  τά    πρόσωπα   μετ    ειρήνης.    29καϊ  ήΧθεν   προς  Ίούδαν,   και  2ο 
ήσπάσαντο    αλλήλους    ειρηνικώς'    και    οι    πολέμιοι    ήσαν  έτοιμοι 
εξαρπάσαι   τον    Ίουδαν.     30 και    εγνώσθη   ό  λόγος  τώ   Ιούδα,   οτι  30 
μετά  δόΧου  ήΧθεν  επ'  αυτόν  και  επτοήθη  αττ'  αυτού,  και  ουκ  ήβου- 
Χήθη    ετι    ίδεϊν   το   πρόσωπον    αυτού.     31  και    εγνω    Νικάνωρ    οτι  31 
άπεκαΧύφθη  ή  βουΧή  αυτού,  και  ε'ζήλθεν  εϊς  συνάντησιν  τω  Ιούδα 

&ν  16  τους  λογούς  ους]  τον  λογον  ον  XV  |  εγραψεν]  +  αντον  Χ*  +  ο  προφήτης  Χ0·3 
17  σάρκας]  κρέας  Χ*  (ίπιρίΌΟ  Χ0)  +  κρέας  V  |  αίμα  Ν*  (αίματα  Χ°)  V  18  ειπον 
XV  19  παρενεβαλλεν  V  |  Βτ^]  Βηθξαιθ  Χ  Βαιθζηθ  V  |  συνεβαλεν  Χ* 
(συνελ.  Χ0·3)  |  οηι  και  6°  Κ*  (Ηοΐ)  Χ0·3)  |  αντονς]  αντος  Χ  20  των  Αλκιμων 
Χ*  (τω  Αλκιμω  Κ0·13)  21  αρχιερωσυνης  (-ροσ.  Α)]  ιερωσυνης  Χ  23  ειδβ»» 
XV3  |  Αλκινος  Α  24  ορια  5ΐφ  Γ3.5  Α3  \  οπί  και  2°,  4°  |  πορευθήναι] 
εκπορευεσθαι  Χ  πορευεσθαι  V  |  χωράν]  ρΓ  την  XV  25  ειδεν  XV3  |  δύναται] 
ρΓ  ου  XV  |  αυτιού]  αυτού  V  26  αυτού]  ρΓ  τωζ'  Χ*  (ϊιηρίΌΟ  Κ12)  |  εξαιραι  V* 
(-αρ.  V3)  27  ̂ λ^βν]  απηλθεν  V  28  υμών  ιδω  V  29  έτοιμοι  ησαν  Χ 
30  επ]  προς  V  |  εβουληθη  XV        31  Ιουδα]  +  εν  πολεμώ  XV 
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32  κατά  Χαρφαρσαραμά.     32  και  έπεσαν  τών  παρά  Νικάνορος  ως  πεντα-  Α 
33  κισχιΧιοι  άνδρες,  και  εφυγον  εις  την  πόΧιν  Ααυείδ.  33 Και  μετά 

τους  Χόγους  τούτους  άνέβη  Νικάνωρ  εις  το  ορος  Σιών  και  έζήΧθαν 
από  των  ιερέων  εκ  των  άγιων  και  από  των  πρεσβυτέρων  του  Χαού 
άσπάσασθαι  αυτόν  είρηνικώς,  και  δεϊζαι  αυτω  την  όΧοκαύτωσιν  την 

34  προσφερομένην  υπέρ  του  βασιΧέως.  34 και  έμυκτηρισεν  αυτούς,  και 
κατεγέΧασεν  αύτών  και  εμίανεν  αυτούς,  και  έΧάΧησεν  υπερηφάνως. 

35  35  και  ώμοσεν  μετά  θυμού  Χέγων  *Έάν  μη  παραδοθη  Ιούδας  και  η 
παρεμβοΧη  αύτοΰ  το  νυν  εις  χείρας  μου,  και  εσται  εάν  επιστρέψω  εν 

36  ειρήνη,  ενπυριώ  τον  οίκον  τούτον,  και  έξηΧθεν  μετά  θυμού.  36  και 
εισήΧθον  οι  Ιερείς  και  έστησαν  κατά  πρόσωπον  του  θυσιαστηρίου  και 

37  του  ναοΰ,  και  εκΧαυσαν  και  είπαν  37 Συ  έξεΧέξω  τον  οίκον  τούτον 

επικΧηθήναι  το  ονομά  σου  έπ'  αυτόν,  είναι  οίκον   προσευχής  και 
38  δεησεως  τω  Χαω  σου.  3%ποίησον  εκδίκησιν  εν  τω  άνθρώπω  τούτω 

και  εν  τη  παρεμβοΧη  αυτού,  και  πεσάτωσαν  εν  ρομφαία."  μνησθητι 
39  των  δυσφημιών  αύτων,  και  μη  δώς  αύτοϊς  μονην.  39 Και  έξήΧθεν 

Νικάνωρ  εξ  Ιερουσαλήμ  και  παρενεβαΧον  εν  Βεθωρων,  και  συνην- 
4ο  τησεν  αυτω  δύναμις  Συρίας.     40 και  ΊονδαΓ  παρενέβαΧεν  εν  Άδασά  εν 
4ΐ  τρισχιΧίοις  άνδράσιν  και  προσηύζατο  Ιούδας  και  είπεν  41  Οί  παρά 

του  βασιΧέως  οτε  έδυσφημησαν,  εξήΧθεν  αγγεΧός  σου  και  έπάταξεν  εν 

42  αύτοϊς  εκατόν  όγδοηκοντα  πέντε  χιΧιάδας.  Α2οΰτως  συνέτριψεν  την 
παρεμβοΧην  ταυτην  ενώπιον  ημών  σήμερον  και  γνώτωσαν  οι  έπί- 
Χοιποι  οτι  κακώς  έΧάΧησεν  έπ\  τά  άγιά  σου,  και  κρίνον  αυτόν  κατά  την 

43  κακίαν  αυτού.  43 και  συνήψαν  αί  παρεμβοΧαι  εις  πόΧεμον  τη  τρισ- 
καιδεκάτη  του  μηνός  Άδάρ,  και  συνετρίβη  η  παρεμβοΧη  Νικάνορος· 

44  και  επεσεν  αυτός  πρώτος  εν  τω  ποΧέμω.    44 ώς  δε  ϊδεν  η  παρεμβοΧη 
45  αυτού  οτι  επεσεν  Νικάνωρ,  ρίψαντες  τά  οπΧα  αυτών  εφυγον.  45 και 

κατεδίωκον  αυτούς  όδόν  ημέρας  μιας  από  Άδασά  εως  τού  έΧθε'ιν  εις 
Ταζηρά,  και  εσάΧπισαν  οπίσω  αύτών  τάίς  σάΧπιγξιν  τών  σημασιών. 

φ  46 και   έζήΧθον   έκ    πασών  τών   κωμών   της   Ιουδαίας   κυκΧόθεν,  και 

31  Χαρφαρσαραμά]  Φαρσαλαμα  ̂ *  Χαφαρσαλ.  32  εττεσον  | 
ωϊ]  ωσει  Κν  |  πεντακισχιΚίοι  (-λιοι»ϊ  Α)]  πεντακόσιοι  Κ  33  το  ορο$]  οιη  το 
Κν"  |  εξηλθεν  Η  -θον  V  |  προφερομενην  Κ*  (προσφ.  Κ0*)  35  6υ  χείρας  μου 
το  νυν  Κν  |  εμπυριω  V*  |  εξηΧθεν]  εξηΧθο  ΐηοερ  Ν*  (-Χθεν  ΝΜνίφ)  \  θυμού 
1°]  +  με·γα\ου  36  εκλανσεν  Α  |  ειπον  37  αυτόν]  αυτοί»  ̂   |  του 
λαοί»  V  38  οιη  εν  ι°  £\  |  ανθρωπω]  ναω  (δΐο)  Α  |  πεσετωσαν  Κ  39  παρ- 

ενέβαΧεν \  Βαίθωρων  40  παρεβενεν  V*  (-βαινεν  ΥΆ)  \  οιη  εν  1°  V  | 
ίίττοί' Κ*  (βιττβί' ^°·;1)  41  αγγεΧος]  ρΓ  ο  £ν  V  |  χιλιαδίϊ  Α  42  συντριψον  Κν 
43  Αδερ  V  |  επεσεν]  επεπίσαν  Κ  44  ειδεν  ρΓ  η  Κ*  (ϊτηρΓοΙ)  Χ1)  |  οπί  αυ- 

τών Κ       45  μιας  ημέρας  &  |  εσαλπισαν]  εσαΧπιζον        |  σαΧπιγξιν]  σαΧπιγγει  Α 
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Α  ύπερεκερων  αύτους'  και  άνεστρεφον  ούτοι  προς  τούτους,  και  έπεσαν 
πάντες  ρομφαία,  και  ου  κατελείφθη  εξ  αύτών  ούδε  βίϊ.    47  και  ελαβον  47 
τα.  σκύλα  και  την  προνομήν,  και  την  κεφαλήν   Νικάνορος  όφειλαν 
και  την   δεξιάν   αύτοϋ,  ην   εζετεινεν   υπερηφάνως,  και  ήνεγκαν  και 

επέτειναν  παρά  την  Ιερουσαλήμ.    48 και  ηυφράνθη  6  \α6ς  σφόδρα,  48 
και  ήγαγον  την  ήμεραν  εκείνην  ήμεραν  ευφροσύνης  μεγαλην.    49 και  49 
έστησαν  του  άγαγειν  κατ   ενιαυτον  την  ήμεραν  ταύτην  τη  τρισκαι- 

δεκάτη  του  Άδάρ.     50  και  ήσύχασεν  ή  γη  Ίονδα  ήμερας  ολίγας.  5° 
*Καΐ  ήκουσεν  Ιούδας  το  όνομα  των  ' Ρωμαίων,  οτι  είσϊν  δυνατοί  εν  ι  V 

ίσχύι,  και  αυτοί  εύδοκούσιν  εν  πάσιν  τοϊς  προστεθειμενοις  αύτοΐς,  και 
όσοι  εάν  προστεθωσιν  αυτοϊς,  και  οσοι  εάν   προσελθωσιν  αύτόις, 

ιστώσιν  αυτοϊς  φιλίαν,  2 και  οτι  εϊσ\ν  δυνατοί  ίσχύΐ'  και  διηγήσαντο  2 
αύτω  τούς  πολέμους  αυτών  και  ταϊ  άνδραγαθίας  άς  ποιούσιν  εν  τοις 
Ταλάταις,   και    οτι   κατεκράτησαν   αύτών,   και   ήγαγον   αυτούς  υπό 
φόρον    3 και   οσα   εποίησαν  εν  χώρα  Σπανίας,  του   κατακρατησαι  3 
των  μετάλλων  του  αργυρίου  και  του  χρυσίου  του  εκεί,  4  και  κατε-  4 
κράτησαν  του  τόπου  παντός  τη  βουλή  αυτών  και  τη  μακροθυμία — και  ό 

τόπος  ήν  μακράν  απέχων  απ*  αύτών  σφόδρα — και  τών  βασιλέων  τών 
επελθ  όντων  επ'  αύτούς  απ*  άκρου  της  γης,  εως  συνετριψαν  αύτούς, 
και  επάταξεν  εν  αύτοΊ,ς  πΧηγήν  μεγάλην,  και  οι  επίλοιποι  διδόασιν 
αύτοίς  φόρον   κατ    ενιαυτόν    5  και  τον  Φιλιππον   και  τον  ΊΙερσεα  5 

Κιτιεων  βασιλέα   και  τούς  επηρμένους  επ*  αύτούς,  συνετριψαν  αύ- 
τούς πολεμώ  και   κατεκράτησαν   αύτών    6 και  Άντίοχον  τον  μέγαν  6 

βασιλέα  της  Ασίας  τον  πορευθεντα  €7τ'  αύτούς  εις  πόλεμον  έχοντα 
εκατόν  είκοσι  ελέφαντας  και  Χππον  και  άρματα  και  δύναμιν  πολλήν 

σφόδρα,  και  συνετρίβη   απ*  αύτών    7  και  ελαβον  αύτον  ζώντα,  και  η 
έστησαν  αύτοϊς  διδόναι  αύτόν  τε  και  τούς  βασιλεύοντας  μετ  αύτον 

φόρον  μεγαν,   και   διδόναι  ομηρα   και   διαστολήν,  8  και  χώραν  την  8 
Ίνδικήν   και  Μηδίαν   και   Αυδίαν,  και  από  τών   καλλίστων  χωρών 

αν  46  ύπερεκερων]  υπερηρων  V*  (-ρον  V3)  |  άνεστρεφον]  απεστρεφον  XV  ! 
τούτους]  αυτούς  V  |  επεσον  Χ  |  ου  κατελείφθη]  ουκ  απελιφθη  Κ*  (ου  κατελιφΡ^ 
&ε·α)  47  αφειλαν]  αφειλον  XV  |  την  Ιερ.]  τη  Ιερ.  Ν*  (την  Ν°·Λ)  V 
48  μεγάλης  Χε·3ν  49  αγαγειν]  αγειν  XV         50  η  γη  Ιούδα]  Ιούδας  V 
VIII  1  οπι  εν  ι°  XV  |  προστιθεμενοις  XV  |  οηι  και  οσοι  εαν  προστεθωσιν 
αυτοις  XV  |  εαν  2°]  αν  XV  2  εισι  XV3  |  ανδραγαθειας  Α  |  ποιησουσιν  V 
4  απέχων  μακράν  XV  |  εως]  ως  Χ  |  αυτούς  2°]  αυτού  Α  |  επαταξαν  XV  5  Κι- 
τιαιων  Χε·3  Αν  |  πολεμώ]  ρΓ  εν  XV  6  ϊηοερ  Αντιοντ  Χ*  (Αντίοχον  Χ1) 
εκατόν]  εκαστον  Α  \  απ  αυτών]  υπ  αυτού  Χ*  (απ  αυτών  Χα3)  υπ  αυτών  V 
7  έστησαν]  +  αυτόν  Χε·3  |  διδοναι  ι°]  δούναι  Χ*  (διδ.  χε-^ε-13)  ]  αυτόν  30]  αιτω^ 
V  |  μεγαν]  μεγαλην  Χ*  (-γαν  Κ0·13)  |  οηα  και  4°         I  ομηρον  Χ  8  Μ?/- 
δειαν  V3  |  οπι  και  4°  ̂  
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αυτών,  και  λαβόντες  αύτάς  παρ*  αυτόν  έδωκαν  αύτάς  Έύμενεϊ  τω 
9  βασιλεϊ'  9  και  οτι  οι  εκ  της  Ελλάδος  ε'βουλεύσαντο  ελθειν  και  εξάραι 
ίο  αυτούς,  Ι0καί  εγνώσθη  6  λόγος  αύτοίς,  και  απέστειλαν  £7τ'  αυτούς 

στρατηγόν  ενα,  και  (πολέμησαν  προς  αυτούς,  και  Έπεσαν  ε£  αυτών 
τραυματίαι  πολλοί,  και  τ/χμαλώτισαν  τας  γυναίκας  αυτών  και  τα 
τίκνα  αυτών,  και  επρονόμενσαν  αυτούς,  και  κατακράτησαν  της  γης 
αυτών,  και  κα^εΐλοι/  τα  όχυρώματα  αυτών,  και  επρονόμευσαν  αυτούς, 

ιι  και  κατεδουλώσαντο  αυτούς  εως  της  ημέρας  ταύτης,  "και  τάί  επίλοι- 
πους βασιλείας,  και  τα$·  νήσους,  όσοι  ποτέ  ανάστησαν  αύτοϊς,  κατε- 

ΐ2  φθειραν  και  εδούλωσαν  αύτοϊς'  12 μετά  δε  τών  φίλων  αυτών  και  τών 
επαναπαυομενων  αύτοίς  συνετηρησαν  αύτοίς  φιλίαν,  και  κατεκράτησαν 
τών  βασιλειών  τών  εγγύς   και  τών   μακράν   και  όσοι  ήκουσαν  τό 

ΐ3  όνομα  αυτών  εφοβούντο  άπ'  αύτών'  13οΐς  δ'  αν  βούλωνται  βοηθειν 
και  βασιλεύειν,  βασιλεύσονσιν  ους  δ'  αν  βούλωνται,  μεθιστώσιν,  και 

ΐ4  ύψ-ώθησαν  σφόδρα.  14 και  ε'ι/  απασιν  τούτοις  ουκ  επεθεντο  ουδείς 
αυτών  διάδημα,  και  ού  περιεβάλοντο  πορφύραν,  ώστε  άδρυνθήναι  εν 

15  αυτί].  15 και  βουλευτηριον  εποίησαν  εαυτοϊς,  και  καθ*  ήμεραν  εβου- 
λεύοντο   τριακόσιοι   και   είκοσι  βουλευόμενοι  δια   παντός   περί  του 

ιό  πλήθους,  του  εύκοσμεϊν  εαυτούς.  ι6καί  πιστεύουσιν  ενί'άνθρώπω 
αρχειν  αυτών  κατ  ενιαυτόν  και  κυριεύειν  πάσης  της  γης  αυτών,  και 
πάντες  άκούονσιν   του   ενός,  και  ουκ   εστίν   φθόνος  οϋτε  ζήλος  εν 

17  αύτοϊς.  17  Και  επελεξεν   Ιούδας  τον  Έύπόλεμον  υιόν  Ιωάννου 
τοΰ  Άκχώς  και  Ιάσονα  υιόν  Έλεαζάρου,  και  άπεστειλεν  αυτούς  εις 

ι8  'Ρώμην,  στήσαι  αύτοϊς  φιλίαν  και  συμμαχίαν,  18 και  του  αραι  τον  ζυγόν 
αυτών,  ότι  Ίδον  την  βασιλείαν  τών  'Έλλήνων  καταδουλου μένους  τον 

19  Ισραήλ  δουλίαν.     19  και  επορεύθησαν  εις  'Ρώμην,  και  ή  όδός  πολλή 
2ο  σφόδρα·  και  εισήλθαν  εις  τό  βουλευτηριον,  και  άπεκρίθησαν  20Ίού- 

δα$·  6  και  Μακκαβαιος  και  οι  αδελφοί  αυτού  και  τό  πλήθος  τών 

Ιουδαίων  απέστειλαν  ήμάς  προς  υμάς,  στήσαι  μεθ'  υμών  συμμαχίαν  και 

10  επεσο\  ̂   |  αιχμαλωτησαν  V*  |  επρονομ.  ι°]  επρονομευσε\  Κ*  (-σαν 
Κε·αΥ)  |  κατεκρατησεν  Κ*  (-σαν  ̂ ς·3)  |  οπι  αυτών  4°  (ηαβ  ί^·3)  |  καθειλεν 
ϋ.*  (-λον  ̂ ·Ά)  11  οσοι]  οι  Κ  |  αντεστησαν  V  |  αυτού  ι°]  €7Γ  αυτου$  V  |  αντοις 
2°]  αυτου?  12  ογπ  αυτού  2°        |  φιλίαν]  φίλιων  Α  |  βασιλέων  | 
ηκουον  13  ου]  οσου  V  |  βασιλευουσιν         ρΓ  και  Κ*  (ίηιρΓοΙ)  Κ0··-1) 
14  τνασιν        |  ουδείς  αυτών]  αυτών  ουδε  εις  Κν"  |  διάδημα]  δημα  ϋΐιρ  ταδ  ΑΆ 

δραί  ι  Πι)  |  και  ου]  ουδε        |  οιτι  εν  αυτή  Κ*  (ηαΐ)  εττ  αυτη  Κ0·3)         15  οηι 
και  2°  V  |  βουλευομει/οι]  ρΓ  οι  V  |  αυτούς  Κ  16  αρχεϊ\  δΐιρ  ΓΣΐδ  Αα  |  οιώ 
κυριεύειν  Κ*  (Ηαη  Κ°·α)  |  ουτε]  ουδε  Κ  17  67τελε£ατο  |  Ακκωϊ  ί<  Ιακκωί  V  | 
Ιασωνα  V  |  ογπ  αυτού  £χ*  (ηαο  ̂ ς·:ι)  18  αυτών]  ρν  απ  \  ιδον]  ειδε\ Κ  ειδον 
V3·  |  δουλια  Κ  δουλεία  V  19  εισηλθοσαν  \\  \  το  βονλ.]  ογπ  το  V  |  αττεκριθησαν] 
+  και  βιπον  &ν        20  οπι  και  ι°  V  |  αυτού]  αυτοί  V*  (-του  V*)  |  αττεστιλεν  Κ 
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Α  ειρήνην,  καϊγραφήναι  ημάς  συμμάχους  και  φίλους  υμών.    21  και  ή'ρεσεν  2ΐ 
ό  λόγος  ενώπιον  αυτών.    22 και  τοΰτο  το  άντίγραφον  της  γραφής  ης  22 
αντέγραφαν  επί  δελτοις  χαλκαίς    και  απέστειλαν   εις  Ιερουσαλήμ 

είναι  παρ*  αύτοίς  εκεί  μνημόσυνον  ειρήνης  και  συμμαχίας  23Καλώς  23 
γένοιτο  'Ρωμαίοις  και  τω  εθνει  των  Ιουδαίων   εν  ττ\   θαλασσή  και 
€7τι  τ^ί  ξηράς  εις  τον  αιώνα,  και  ρομφαία  και  εχθρός  μακρυνθείη 

απ'  αυτών.    24 εάν  δε  ενστη   πόλεμος  'Ρώμη   πρότερα  ή    πάσι  τοις  24 
συμμάχοις  αυτών  εν  πάστ)  κυρία  αυτών  25  συμμαχήσει  το  έθνος  τών  25 
Ιουδαίων,  ώί  αν  ό   καιρός  υπογραφή  αύτοίς,  καρδία  πλήρει.    26  και  26 
τοϊς  πολεμοΰσιν  ου  δώσουσιν  ουδε  επαρκεσουσιν  σϊτον,  οπλα,  αργυ- 

ρών, πλοία,  ως  εδοξεν  'Ρώμτ}"  και  φυλάγονται  τά  φυλάγματα  αυτών 
ούθεν  λαβόντες.     27  κατά  τά  αυτά  δε,   εάν   εθνει  Ιουδαίων   συμβή  27 

προτεροις  πόλεμος,  συμμαχήσουσιν   οι  'Τωμάίοι  εκ   ψυχής,  ώς  άν 
αύτοίς  ό   καιρός  υπογραφή.    28 και  τοίς   συμμαχούσιν  ου  δοθήσεται  28 
σίτος,   οπλα,  άργύριον,  ώς  εδοξεν  'Ρώμη'   και  φυλάγονται  τά  φυ- 

λάγματα ταύτα,  και  ου  μετά  δόλου.     29  κατά  τους  λόγους  τούτους  29 
ούτως  έστησαν  'Ρωμαίοι  τω  δήμω  τών  Ιουδαίων.    3°εάν  δε  μετά  τους  30 
λόγους  τούτους  βουλεύσωνται  ούτοι  και  ούτοι  προσθείναι  ή  άφελείν, 
ποιήσονται  εξ  αίρεσεως  αυτών,  και  ο  εάν  π ροσθώσιν  ή  άφελωσιν 

εσται  κυρία.    31  και  περ\  τών  κακών  ων  ό  βασιλεύς  Αημήτριος  συν-  3* 
τελείται  εις  αυτούς,  εγράψαμεν  αυτω  λέγοντες  Αιά  τί  ε'βάρυνας  τον 
ζυγόν  σου  επ\  τους  φίλους  ημών  τους  συμμάχους  Ιουδαίους ;   3*έάν  32 
ούν  ετι  εντυχωσιν  κατά  σου,  ποιήσομεν  αύτοίς  την  κρίσιν,  και  πολί- 
μήσομίν  σε  διά  τής  θαλάσσης  και  διά  τής  ξηράς. 

*Και  ήκουσεν  Αημητριος  οτι  εποίησεν  Νικάνωρ   και  αι  δυνάμεις  ι 
αυτού   πόλεμον,  και   προσεθετο  τον  Βακχίδην   και  τον  "Αλκιμον  εκ 
δευτέρου  άποστείλαι  εϊς  γήν  Ιούδα,  και  το  δεξιον  κέρας  μετ  αυτών. 

2 και  επορεύθησαν   όδον  τήν   εις  Υάλγαλα,  και  παρενεβάλοσαν  επ\  ι 

20  ημάς  2°]  υμας  V  [  υμων  2°]  ημών  (υμ.  Κε·3ν3)  21  ενώπιον] 
εναντίον  Κν  22  γραφής]  επιστολής  &  |  δελτοις]  δεκτοις  Α  23  των 
Ιουδαίων]  οπί  των  24  πασιν  £\  |  κυρία]  ρν  τη  &        25  συμμαχηση  Υ* 
(-σει  V3)  26  οηι  οι»  δωσουσιν  Κ*  (ηαΙ>  Κ0·3)  |  οηι  ουδε  επ.  V  |  πλοιον  Ν* 
(πλοία  ̂ °·3)  +  ουδε  επαρκεσουσιν  V  |  ΐωμη]  Ρωμαίου  Κ.0-*  \  ουθεν]  οθεν  Α  ουδέν  V 
27  συνμαχησουσιν  Χ  συμμαχησωσιν  V  28  αργνριον]  +  πλοία        |  Ρώμη] 
Ρωμαίου  £ν  |  και  φυλαξονται]  φυλασσουσιν  (κ  φυλαξωνται  Κε·3)  29  κατα 
τ.  λ.  τ.  ο  ρΓαεο  οοηϊηηχ  V  30  βουλευσονται  Νν*  |  και  ι°]  η        |  ούτοι] 
τοι  V  |  ποιησωνται  ̂   |  εαν  2°]  αν  Κ  |  εσται·  κυρια'  (δϊο)  Α  31  οηι  βασιλεύς 
Ν*  (η&β  Νε·3)  |  αυτούς]  υμας  ̂ ε·3ν  |  συμμάχους]  +  ημών  Ν  32  ποιησωμεν  V  | 
αυτού]  εαυτοις  &ί  |  σε]  ι/τερ  σου  Κ*  (σβ  Κ0·15)  |  δια  της  θαλάσσης  και  ΪΆ8  ?ογ  Κ* 
(ΐηιρΓΟΟ  δ.  τ.  θ.  Κ1  61  και  Κ€·3)  IX  1  εποιησεν]  επισεν  Ν*  (επεισ.  Κ0**)  επεσεν 
V  |  αι  δυνάμεις]  η  δυναμις  &ν  |  πολεμώ  &  εν  πολ.  V  2  παρενεβαλον  ΚΥ 
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Μ€σσα\ωθ  την  εν  ΆρβήΧοις,  και  π  ροκατεΧάβοντο  αντην,  και  άπώ-  Α 
3  Χεσεν  ψυχάς  ανθρώπων  ποΧΧάς.  3καϊ  τον  μηνός  του  πρώτον  έτους 
δεύτερον   και   πεντηκοστού  και  εκατοστοί)  παρενεβαΧΧον  εις  Ίβροι·- 

4  σαΧημ.    4  και  άπηραν  και  επορεύθησαν  εις  Βερεαν  εν  είκοσι  χιΧιάσιν 
5  ανδρών  και  δισχιΧιάσιν  ίππων.     5  και  Ιούδας  ην  παρεμβεβΧηκώς  εν 

6  Άλασά,  και  τρισχίΧιοι  άνδρες  εκΧεκτοι  μετ  αυτόν.  6  και  'ίδον  τό 
πΧηθος  των  δννάμεων,  οτι  ποΧΧοί  είσιν,  καϊ  εφοβηθησαν  σφόδρα' 

και  εζερύησαν   ποΧΧοΧ  άπο  της   παρεμβοΧης,  ον  κατεΧε'ιφθησαν  εζ 
η  αυτών  αλλ'  η  οκτακόσιοι  άνδρες.  7  και  'ίδεν  Ιούδας  οτι  άπερρύη  η 
παρεμβολή  αντού,  και  ό  πόΧεμος  εθΧιβεν  αντόν   και  σννετρ'ιβη  τη 

8  καρδία,  οτι  ονκ  €ΐχεν  καιρόν  σνναγαγεϊν  αϊτούς.  8 και  εξεΧύθη,  και 
ειπεν  τοις  καταΧειφθεΊσιν  Άναστώμεν  και  άναβώμεν  επ\  τονς  νπε- 

9  ναντίονς  ήμίν,  εάν  άρα  δννώμεθα  ποΧεμησαι  αντονς.  9 και  άπε- 

στρεψαν  αυτόν,  Χεγοντες  Ον  μη  δννησώμεθα,  αλλ'  η  σώζωμεν  τάς 
εαυτών    ψνχάς'    το   νύν   επιστρε^ωμεν   μετά  τών   άδεΧφών  ημών, 

ίο  και  ποΧεμησωμεν  προς  αντούς'  ημείς  δε  υΧίγοι.  Ι0καί  είπεν  Ιούδας 
Μη  μοι  γένοιτο  ποιησαι  το  πράγμα  τοντο,  φυγείν  άπ'  αυτών  και 
ήγγικεν   6  καιρός  ημών,  και   άποθάνωμεν  άνδρ'ια  χάριν  τών  άδεΧ- 

ιι  φών  ημών,  και  μη  καταΧείπωμεν  αΐτίαν  τη  δόξη  ημών.  11  και 
άπηρεν  ή  δυναμις  άπο  της  παρεμβοΧης,  και  έστησαν  εις  σννάντησιν 

αντοίς,  και  εμερ'ισθη  η  Ίππος  εις  δύο  μερη,  και  οι  σφενδονηταΧ  και 
οι  τοζόται  π ροεπορευοντο  της  δυνάμεως,  και  οι  π  ρωταγων  ισταΧ  πάντες 

ΐ2  οι  δυνατοί.  ι*Βακχίδης  δε  ήν  εν  τώ  δεξιώ  κερατι,  και  ήγγισεν  η 
φάΧαγζ  εκ  τών  δύο  μερών,  και  εφώνονν  ταίς  σάΧπιγξιν,  και  εσάΧ- 

ΐ3  πισαν  και  οι  παρά  Ίουδου  και  αντοΧ  ταΊς  σάλπιγξιν  13 καϊ  εσείσθη  ή 
γη  άπο  τών  παρεμβοΧών  αυτών   και  εγενετο  ο  πόΧεμος  συνηγμενος 

ΐ4  άπο  πρωίθεν  εως  εσπέρας.     14 και  'ίδεν   Ιούδας  οτι  Βακχίδης  και  το 
2  Μαισαλωθ  XV  |  αυτήν]  αυτούς  Χ*  (-την  Χ0·3)  \  απώλεσαν  Χ  |  ψνχας] 

ρΓ  εις  Χ  3  δευτέρου]  ρΓ  τον  XV  |  πεντηκοστού  κ.  εκατοστού]  ν'  και  ρ'  Χ  | 
παρενεβαλον  XV  |  ευ]  επι  XV  4  δισχιλιασιν  ίππων]  'Β  (ϋίς)  ιππον  Χ*  β' ιππον  Χ°·α  δισχιλιων  ίππων  V  5  παρενβεβληκως  Χ  |  Ελασα  XV  |  τρισχι- 
Χιοι]  ""|-  Χ*  ,γ  Κ0·3  |  μετ  αυτού  εκλεκτοί  XV  6  ειδον  XV1  |  εξερρ.  V1*  | 
κατελειφθη  V  |  οκτ.]  ρν  ω?  V  7  ειδεν  XV1  |  την  κάρδια  Χ*  (τη  καρδ.  Χ1·  ΚΛ) 
8  επι]  προς  V  |  ημιν]  ημων  XV  |  αυτούς]  ρΓ  προς  XV  9  απεστρεφον  Χ* 
(-φαν  Χ€-Η)  V  |  αυτούς  Χ*  (-τον  Χε·Λ)  |  δννώμεθα  Χ V  +  ποΧεμησαι  προς  αυτούς 
V  |  σω'ζομεν  Κ*ν  σωσομεν  Χ0··"1  |  επιστρεφομεν  V*  |  μετα  των  αδελφών]  και  οι 
αδελφοί  XV  |  πολεμησωμεν]  ρΓ  μη  V  10  οηι  μοι  XV  |  οιτι  τοντο  Χ  |  ήγγι- 

κεν] ρΓ  ει  XV  |  οιτι  και  3°  XV  |  ανδρια]  ανδρείως  XV  |  ΟΙΙ1  ημων  2°  Χ*  (Ηη.1>  Χς·Η)  | 
καταλιπωμεν  Χ  11  προσεπορενοντο  Χ*  (προεπ.  Χ°·α)  V  12  οηι  και  40  XV  | 
Ιούδα  XV  13  εσεισθη]  εσαλευθη  XV  |  των  παρεμβ.]  ρΓ  τηϊ  φωνής  XV  |  οιη 
αυτών  XV  |  απο  πρ.  συνηγμ.  V  |  συνημμένος  Χ  |  εωϊ]  μέχρι  Χ        14  ειδεν  Χνα 
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Α  στερέωμα  τής  παρεμβολής  εν  τοις  δεξιο'ις,  και  συνήλθον  αύτω  πάντες  οι 
εϋψυχοι  ττ)  κάρδια.     Ι5και  συνετρίβη  το  δεξιον  κέρας  α7τ'  αυτών,  κα'ι  15 
ε'δίωκεν  οπίσω  αυτών  εως  Αζώτου  ορούς.     ι6και  οι  εις  το  άριστερόν  ιό 
κέρας  'ίδον  ότι  συνετρίβη  το  δεζιόν  κέρας,  κα\  επέστρεψαν  κατά 
πόδας  Ιούδα  και  τών  μετ   αυτού  εκ  τών  όπισθεν.    17 και  έβαρύνθη  \η 
6  πόλεμος,  και  έπεσαν  τραυματίαι  πολλοί  εκ  τούτων  κα\  εκ  τούτων. 

,8και  Ίοΐ'δαϊ  επεσεν  και  ο'ι  λοιποί  εφυγον.     19 και  ήραν  Ίωναθάν  και  ̂  
Σίμων  Ίούδαι>  τον  άδελφόν  αυτού  και  έθαψαν  αυτόν  εν  τω  τάφω  τών 
πάτερων  αυτοΰ  εν  Μωδεείμ.    2°και  έκλαυσαν  αυτόν  εκεί,  και  έκόψαντο  2ο 
αύτόν  πάς   Ισραήλ  κοπετόν  μέγαν,  κα'ι  έπένθουν  ημέρας  πολλάς  και 
είπαν  21Πώ$·  επεσεν  δυνατός,  σώζων  τον  ,\σραήλ.  ι\ 

22Και  τα  περισσά  τών  λόγων  Ίουδου  και  τών  πολέμων  και  τών  22 
άνδραγαθιών  ών  εποίησεν  και  τής  μεγαλωσύνης  αυτού  ού  κατεγράφη· 
πολλά  γάρ  ή  ν  σφόδρα. 

23Και  εγένετο  μετά  την  τελευτήν  Ίουδον,  εξέκυψαν  οι  άνομοι  εν  23 
πάσιν  τοϊς  όρίοις  Ισραήλ,  και  άνέτειλαν  πάντες  οί  εργαζόμενοι  την 

άδικίαν.    2*εν  ταΐς  ήμεραις  εκείναις  εγενήθη  λιμός  μεγάλη  σφόδρα,  24 
και  αντομόλησεν  ή  χώρα  μετ'  αυτών.     25 και  εξέλεξεν  Βακχίδης  τους  25 
ασεβείς  άνδρας,  και  κατέστησεν  αυτούς  κυρίους  τής  χώρας.     26 και  26 
εξεζήτουν  και  εζηραύνων  τους  φίλους  Ίουδου,  και  ήγον  αύτούς  προς 

Βακχίδην   και  έζεδίκα  αυτούς,  και  ενεπαιζον  αύτοις.    27  και  εγενετο  27 

θλίψις   μεγάλη  εν  τω   Ισραήλ,   ήτις    ουκ    εγενετο  αφ'  ής  ήμέρας 
ουκ  ώφθη   προφήτης  αύτοΐς.     28  και  ήθροίσθησαν   πάντες  οι  φίλοι  23 
Ίουδου  και  είπον  τω  Ίωναθάν  29>Αφ'  οΰ  ό  αδελφός  σου  Ιούδας  τε-  2ο 
τελεύτηκεν,   και  άνήρ  όμοιος  αύτω  ουκ  εστίν   έξελθεϊν   προς  τους 
εχθρούς   και   Βακχίδην,  και  εν  τοις  εχθραίνουσιν  τού  έθνους  ημών. 

3°νϋν  ούν   σε  γιρετισάμεθα  σήμερον  τού  είναι  άντ   αυτού  ήμίν  εις  3° 
άρχοντα   και  ήγουμενον,  τού   πολεμήσαι  τον  πόλεμον  ήμών.     "'καί  31 
επεδεξατο  Ίωναθάν  εν  τω  καιρώ  εκείνω  την  ήγησιν   και  ανέστη  άντι 

Νν       14  οπι  εν  Κ  15  κερα$]  μέρος  Κ  [  οπι  απ  V  16  ειδον        |  και  2°] 
κατα  πρόσωπον  και  £ν*  και  κατα  πρόσωπον  Κ1  (και  Κ0·3·  ε·1»)  |  επεστρεψεν  Χ* 
(επέστρεψαν  ̂ ν0·3)  V  |  ονη  κατα  π.  Κ*  (η&ο  ̂   3)  |  ϊουδον  ν3(νί(1)  17  επεσον 

|  οπι  και  εκ  τούτων  ̂   19  ηρεν  £\  |  αυτοΐ']  αντων  ̂   1)15  :  ι°  V  |  ̂Ιωδαειν 
ςΚ  Ήίωδειν  V  20  οιη  εκβι  ̂ λ7  |  ειπεν  Κ  ειπον  V  22  περίσσια  Κ  περισσεα 
Α  |  Ιονδα  Νλ73  |  πολλή  Κλ7  23  Ιούδα  Νς-3ν :  ίίειη  26,  28,  ίΐ»  Κ:  31» 
V  |  εξεκοψαν  V  |  ανετειλαν]  ανέκυψαν  V  24  μεγάλη]  μέγας  |  -ηντο- 
μο\.  V        26  εξηραννων]  ηρεννουν     ηρεννων  V  |  Ιονδα  V3:  ϊίειη  28  |  ηγαγον 
V  |  εξεδικα  (-κει  V)]  εξβδιωκβ  Κ  \  ενεπαιξεν  Κ  -^'αΐ'  V*  I  αντοις]  ρΐ'  ε»  V 
28  τω  Ιωι/α0αι>]  οηι  τω  Κ*  (η&β  Ν0·3)  29  ροδί  οι/  Γ&δ  ι  Πι  Α*  ]  ̂ελίειρ] 
•4-  και  εισελθειν  Κλ7  31  ηγησιν]  ητησιν  Α 
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32  Ίουδου  τον  άδεΧφου  αυτού.  32 Και  εγνω  Βακχίδης,  και  έζητει  Α 
33  αυτόν  άποκτεΊναι.  33  και  εγνω  Ίωναθάν  και  Έ,ίμων  ό  άδεΧφός  αυτοϋ 

και   πάντες  οί  /ΐ6τ'  αυτοί,  και  εφυγον   εις  την  ερημον   θεκώε,  και 
34  παρενέβαΧον  *π\  το  ϋδωρ  λάκκου  Άσφάλ.  34 και  εγνω  Βακχίδης  τη 

ήμερα  των  σαββάτων,  και  ηΧθεν  αυτός  και  πάν  το  στράτευμα  αντον 
35  πέραν  τον  Ιορδάνη.  35  και  απεστάλη  τον  άδεΧφόν  αντον  ηγοΰμενον 

τον  οχΧου·   και   παρεκάΧεσεν  τους  Ναβαταίους  φίΧους  αντον  παρα- 
36  θέσθαι  αυτοΊς  την  άποσκευην  αυτών  την  ποΧΧην.  36 και  έξήΧθον  οι 

υίοι  ΊαμβρεΙν  εκ   Μηδαβά,  και  συνέΧαβον  Ίωάννην  και  πάντα  οσα 

37  βι'^βν,  και  άπ^λ^ον  έχοντες.  37 μετά  δε  τους  Χόγους  τούτους  άπηγγει- 
Χαν  Ίωναθάν  και  Ί'ιμωνι  τω  άδεΧφω  αντον  οτι  Υίοι  Ίαμβρϊν  ποιοΰσιν 
γάμον  μέγαν,  και  άγουσιν  την  νύμφην  από  Ναδαβάθ,  θνγατέρα  ενός 

38  των  μεγάΧων  μεγιστάνων  Χανάαν,  μετά  παραπομπής  μεγάΧης.  3δκαϊ 
εμνησθησαν   Ιωάννου   του  άδεΧφου  αυτών,  και  άνεβησαν  καϊ  έκρύ- 

39  βησαν  υπό  την  σκεπην  του  ορούς.  39και  ηραν  τους  οφθαΧμους  αυτών 
και  Γδαι>,  και  ιδού  θροΰς  και  αποσκευή  ποΧΧη,  και  ό  ννμφίος  έξήΧθεν 
καϊ  οι  φιΧοι  αντον  και  οι  άδεΧφοΙ  αυτού  εις  συνάντησιν  αυτών  μετά 

4οτυμπάνων  και  μουσικών  και  οπΧων  ποΧΧών.  40  και  έξανέστησαν 
επ*  αυτούς  από  τοΰ  ενεδρου  και  άπέκτειναν  αυτους'  και  έπεσαν  τραυμα- 
τ'ιαι  ποΧΧοί,  καϊ  οι  επιΧοιποι  εφυγον  εις  το  ορος,  και  εΧαβον  πάντα  τά 

4ΐ  σκευή  αυτών.     41  καϊ  μ.ετεστράφη  ό  γάμος  εις  πένθος,  καϊ  φωνη  μου- 
42  σικών  αυτών  εις  θρηνον.   42 καϊ  εζεδίκησαν  την  έκδ'ικησιν  αίματος  άδεΧ- 
43  φ<>ν  αυτών,  κοϊ  απ  έστρεψαν  εις  το  όρος  του  Ίορδάνου.  43  Και 

ηκουσεν   Έακχίδης,    καϊ  ήΧθεν  τη   ήμερα  τών   σαββάτων   εως  τών 
44  κρηπίδων  τοΰ  Ιορδανού  εν  δυνάμει  ποΧΧη.  44 καϊ  είπεν  Ίωναθάν  τοϊς 

άδεΧφοΙς  αντον  Άναστώμεν  νυν  καϊ  ποΧεμησωμεν  υπέρ  τών  ψυχών 

45  ημών  ον  γάρ  έστιν  σήμερον  ως  εχθές  καϊ  τρ'ιτην  ημέραν.  45ιδοϋ  γαρ 
ό   πόΧεμος  έζ  εναντίας   ημών   και  έξόπισθεν  ημών   τό  δέ  νδωρ  τον 

31  Ιούδα  V  33  λσφαρ  #Ν  34  Ιορδανού  XV  35  Ναβατεους  Α  |  «V 
παραθεσθαι]  ρΓ  του  £<ν  |  αυτουϊ  V  |  άποσκευην  αυτών]  παρασκευην  αντον  & 
33  λμβρει  Κ  Ιαυ,βρα  V  |  εκ]  ρτ  οι  Ν  (ι  Ν*  οι  Κ1)  V  37  οιη  δε  Ν*  (ΙιαΙο  Νρ·»)  | 
απηγγειλαν]  απηγγιλεν  α  2°  οναη  ϊη  Α  |  αδελφω]  ϊηοορ  ατω  ϊ<* 
(αδ.  Κ*.  <?■*.  |  Ίαμβρι  Ν*  {Αμβρι  Νε·*· <νίί1>)  V  |  Ναδα/3α0]  Γα^αδαρ  Ν 
Ναβαδαθ  V  38  εμνησθησαν]  +  του  αίματος  ίν*  (ΐιτιρΓο!)  Ν»0-»!*"1):  ροςΙεα 
Γερο*)  V  |  αντων]  αυτού  (-τωι>  ί*0·3)  |  σκεπην]  στεγην  V  39  ιδσ*/ 
(ε:δ.  V3)  |  αποσκευή]  ρΐ  η  Κ\λ  I  υπαντησιν  Κ  40  απεκτινεν  &ξ*  {-ναν  ̂ ε·3)  | 
εττεσον  5$ν  |  σκευή]  σκύλα  ί\ν  |  αι^ωι/]  αυτοί»  Χ*  (-των  ̂ ν")        42  εξεδικησεν 

(-ο-αί'  Κ';ί1)  |  αυτω^]  αυτού  ̂ *  (-τωι*  Κ0·*)  |  ορος]  ελος  ̂         43  κ  ρητινών 
(-τΓίδωί/  ̂ ί  α)  44  αδελφοις  αυτού]  παρ  αυτού        |  νυν]  δη  ̂   |  νπερ]  περι 

|  χθες  V  45  οηι  7;/Λω</  ιυ  ί<ν  |  οιη  δε  V*  (παρει^ΟΓ  V1) 
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Α  'ίορδάνου  ένθεν  και  ένθεν  και  ελος  και  δρυμός,  κα\  ούκ  εστίν  τόπος 
του    ε'κκλϊναι.    46νΰν   ούν   κεκράξατε  εις  ούρανόν,  οπως  διασωθητε  46 
εκ   χειρός   εχθρών  ημών.     47 και  συνηψεν  ό  πόλεμος·   και  εξέτεινεν  47 
Ίωναθάν  την   χείρα    αύτοΰ   πατάξαι  τον   Βακχίδην,   και  εξέκλινεν 

απ  αύτοΰ  εις  τα  οπίσω.    48 και  ενεπηδησεν  Ίωναθάν  κα\  οι  μετ  αύτοΰ  48 
64$·  τον  Ίορδάνην,  κα\  διεκολύμβησαν  εϊς  το  πέραν  κα\  ού  διεβησαν 
επ'  αύτούς  τον  Ίορδάνην.     49 και  διεβησαν  παρά  Βακχίδα  τη  ήμερα  49 
εκείνη  εις  χίλιους  άνδρας.  50 Και  άπεστρεψαν  εις  Ιερουσαλήμ,  50 
και  ωκοδόμησαν  πόλεις  όχυράς  εν  τη  Ιουδαία,  το   όχύρωμα  το  εν 
Ιεριχώ  και  την  Έμμαούμ  και  την  Βεθωρών  και  την  Βεθηλ  και  την 

θαμνάθα  Φαραθών  και  την  Ύεφών  εν  τε'ιχεσιν  ύψηλοΐς  και  πΰλαις 
και  μοχλοϊς.    51  και  εθεντο  φρουράν   εν   αύτοΐς  τοΰ   εχθραίνειν  τω  51 
Ίσραηλ.    52 και  ώχύρωσαν  την  πόλιν  και  Βεθσούραν   και  Ταζάραν  52 
και  την  ακραν,  και  εθεντο  εν  αύταϊς  δυνάμεις  και  παραθέσεις  βρω- 
μάτων.    53 και  ελαβον  τους  υιούς  τών  ηγουμένων  της  χώρας  ομηρα,  και  53 
εθεντο  αύτούς  εν  τη  άκρά  εν  Ιερουσαλήμ  εν  φυλακή.  54Καί  54 
εν  ετει  τρίτω   και  πεντηκοστώ   και  ενάτω,  τω  μην\    τώ  δευτέρω, 

έπεταξεν  'Άλκιμος   καθαιρειν  το  τεϊχος  της  αύλής  τών   αγίων  της 
εσωτέρας,  και   καθεϊλεν  τά  εργα  τών  προφητών,  και  ενηρξατο  τοΰ 

καθαιρεΐν,    55 εν  τω  καιρώ  εκείνω  επληγη  'Άλκιμος,  και  ενεποδίσθη  55 
τά  εργα  αύτοΰ,  καΊ  άπεφράγη  το  στόμα  αύτοΰ,  και  παρελύθη,  και 
ούκ  ηδύνατο  ετι  λαλησαι  λόγον  και  εντείλασθαι  περ\  τοΰ  οΐκου  αύτοΰ. 

56 κάί  άπεθανεν  'Άλκιμος  εν  τω  καιρώ  εκείνου  μετά  βασάνου  μεγάλης.  56 
57 και  'ίδεν  Βακχίδης  οτι  άπεθανεν  'Άλκιμος,  και  άπεστρεψ-εν  προς  57 
τον  βασιλέα,  και  ησύχασεν  η  γη  Ιούδα  ετη  δύο.  58 Και  εβου-  58 
λεύσαντο  οι  άνομοι  πάντες  λέγοντες  Ιδού  Ίωναθάν  και  οι  παρ"  αύτοΰ 
εν  ησυχία  κατοικοΰσιν  πεποιθότες'  νΰν  ούν  άξομεν  τον  Βακχίδην,  και 
συλλημψεται  αύτούς  πάντας  εν  νυκτϊ  μια.    59 και  πορευθεντες  συνε-  59 

5^ν       45  οπι  και  5°  XV  |  οπι  τον  2°  V  46  ονρανον]  ρν  τον  ΧΛΤ  |  έχθρων]  ρΓ 
των  Χ  |  ημων]  νμων  XV         47  εξεκλιναν  V*  (-νεν  V1)  49  και  διεβησαν] 
επεσον  5ε  XV  |  Βαχχιδον  XV  (Βακχ.)  |  χιλίοις]  Χ*  ,γ  Χ0·3  τρισχιλιους  V 
50  απεστρεψαν]  επεστρεψεν  XV  |  ωκοδομησεν  Χ0·*  |  πολιτ  Α  |  εν  2°]  πέμπτον  V 
Αμμαου$  Χ*  Αμμαονμ  Χέ·&ν  \  Βαιθωρων  XV*  Βηθ.  V*  |  Βαι07;λ  XV3  | 
Φαραθων  ...εν  τειχεσιν]  φασιν  (δϊο)  Χ*  (Φάρ.  κ  την  Τ60ω|  εν  τιχεσιν  Χε·;1)  | 
Ύεφω  V  |  πυλαυ]  θνροις  (δΐο)  Χ  51  εθετο  Χ  |  φρουράς  V  |  αυταυ  XV 
52  ωχνρωσεν  XV  |  και  Βεθσ.]  την  Βεθσ.  Χ  τ.  εν  Βαιθσονρα  V  |  Υαζαρα  XV  ! 
εθετο  XV1  {θετο  V*)  |  δυνάμεις  {-μις  V*)]  ρΓ  τα*  V        53  ελαβεν  XV  |  εθετο  XV 
54  τριτω  κ.  πεντ.]γ'  και  ν'  Χ  |  ενατω]  ρ  Χ  εκατοστω  V  |  επαταξεν  Α  \  Αλχιμος  Α 
55  επληγη]  ρΐ  και  Χ  |  εδυνατο  V*  (ηδ.  V3)  56  εκεινω  Χ  |  μεγάλου  Χ 
57  ειδεν  XV  |  επεστρεψεν  XV  58  πάντες  οι  άνομοι  XV  |  ονη  και  2°  Χ  | 
οι  παρ]  πάντες  οι  μετΥ  \  αξομεν]  αναξον  Χ  αναξομεν  V*  (-ξωμ.  V*)  |  σνλληψ.  V 630 
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6ο  βονλενσαντο  αντώ.     60 και  άπήρεν  τον  ελθεϊν  μετά  δννάμεως  πολλής,  Α 
και  άπεστεϊλεν  (πιστολάς  λάθρα  πάσι  τοϊς  σνμμάχοις  αυτόν  τοϊς  έν 

τη  Ιουδαία,  όπως  σνλλάβωσιν  τον  Ίωναθάν  και  τους  συν  αντώ·  και 
6ι  ούκ  ήδύνατο,  οτι  εγνώσθη  αύτοϊς  ή  βουλή  αυτών.  61  και  συνελαβον 

άπο  των  ανδρών  της  χωράς  των  αρχηγών  της  κακίας  εις  πεντήκοντα 

62  άνδρας,  και  άπεκτεινεν  αυτούς.  62 και  εξεχώρησεν  Ίωναθάν  και 
Σίμων  και  οι  μετ  αντον  είς  Βεθβασι  την  εν  τη  ερήμω,  και  ωκοδόμησεν 

63  τα  καθηρημενα  αυτής,  και  εστερεωσεν  αυτήν.  03 και  εγνω  Βακχίδης  και 
συνήγαγεν  πάν  το  πλήθος  αντον,  και  τοις  εκ  της  Ιουδαίας  παρήγγει- 

64  λεν.    64 και  ελθών  παρενέβαλεν  επ\  Βεθβασι,  και  επολεμησεν  αυτήν 
65  ημέρας  πολλάς  και  εποίησεν  μηχανάς.  05 και  άπελειπεν  Ίωναθάν 

Σίμωνα  τον  άδελφον  αντον  εν  τή  πόλει,  και  εξήλθεν  εις  τήν  -χωράν, 
66  και  ήλθεν  αριθμώ.  66 και  επάταξεν  Όδομηρά  και  τονς  αδελφούς 

αντον  και  τους  υιούς  Φασιρών  εν  τω  σκηνώματι  αυτών,  και  εξήρξατο 

6η  τύπτειν  και  άναβαίνειν  εν  ταΊς  δννάμεσιν.  6?καί  Σίμων  και  οί 
μετ   αντον  εξήλθον  εκ   της   πόλεως,  και  ενεπυρισαν  τάς  μηχανάς. 

68  68 και  επολεμησαν  προς  τον  Βακχίδην,  και  συνετρίβη  υπ*  αυτών,  και 
εθλιβον  αυτόν  σφόδρα,  οτι  ήν   ή  βουλή  αυτού  και  ή   έφοδος  αντον 

69  κενή.  69 και  ώργίσθησαν  θνμω  τοις  άνδράσιν  τοϊς  άνόμοις  τοις 
σνμβουλευσασιν  αίιτω  ελθεϊν  είς  τήν  χώραν,  και  άπεκτειναν  εξ  αντών 

ηο  πολλούς,  και  εβονλενσατο  τον  άπελθεϊν  είς  τήν  γήν  αντον.  70  και 
επέγνω  Ίωναθάν,  και  άπεστεϊλεν  προς  αντον  πρέσβεις,  τον  σννθε- 
σθαι  προς  αντον   είρήνην   και  άποδούναι  αντοΐς  τήν  αίχμαλωσίαν. 

7ΐ  71  και  άπεδεξατο,  και  εποίησεν  κατά  τούς  λόγονς  αντον,  και  ώμοσεν 
αντώ  μή   εκζητήσαι  αντώ  κακόν  πάσας  τάς  ημέρας  της  ζωής  αντον. 

72  72καί  άπεδωκεν  αντώ  τήν  αίχμαλωσίαν  ήν  ηχμαλώτευσεν  το  πρότερον 
εκ   γης  Ιούδα·   και  άποστρεψας  άπήλθεν  εϊς  τήν  γήν  αντον,  και  ον 

73  προσέθετα  ετι  ελθεϊν  είς  τά  όρια  αντών.     73  και  κατεπανσεν  ρομφαία 

60  απηλθεν  Κ*  (απηρ.         ε·^)  |  ανέστειλαν  V  |  λα0οα  επιστολας  XV  |  «V 
πασιν  Κ  \  σννμαχοις  \\  \  συλλαβονσιν  Ν  |  συν  αντω]  μετ  αντον  Κν  |  ηδνναντο 

|  οιτι  αντοις  &  |  επίβουλη  V  |  αυτών]  αντου  Ν  61  συνελαβον]  συνε- 
βαλον  Κ  |  αρχηγών]  αργιών  &$*νι<*  [αρχηγών  Κ.1)  \  οϊηεις  πεντήκοντα  άνδρας  Κ  | άπεκτειναν  V  62  εξεχωρησεν]  +  απ  αυτών  ̂   |  Βαιθβαισσει  Κ  Βαιθβασι 
V  [  την]  τη  V  |  εστερεωσαν  Κ  64  Βαιθβασσει  $Μ  \  μηχανε  ίηοορ  Κ* 
-να%  Κ1  65  απΐλιπεν  Κ  66  επεταξεν  ννία  Οιδομηρα  Κ*  (ι  ίιηρΓΟΟ  ̂ ?)  | 
Φασειρων  Κ  Φαρισων  V  |  εζηρξατο]  ηρξαντο  |  ανεβαινον  Κ  ·νεν  V  68  η  εφ.] 
οπι  η  V  |  καινή  V  69  ωργισθησαν]  ωργισθη  εν  ωργισθη  V  |  εβον- 
λευσα\το  Κ  70  απεστειλεν]  απεστιλαν  (-λερ  Κ°·α)  |  οπι  προς  αντον  (ι°)  V 
αυτόν  ι°]  αυτουϊ  Κ  71  απεδεξατο]  επεδεξατο  Ν  |  αυτοί;  ι°]  αυτω  Κ*  (-του 
Κο.α.  ο.ΐ))  |  ωμοσαν  Κ*  (-σβν  Κ°·Η·  ε·1')  72  επεδωκαν  Κ*  (αττ.  ̂ ΙηίδΐΓοηο) 
απίδωκβ^      α  |  αιχμαλωτευσε\  ̂ *  (^Χ/ίΐ.  ίν015)  |  γη$]  τη%  ̂  63ι 
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Α  ςξ  Ισραήλ,  και  ωκησεν  Ίωναθάν  εν  Μαχμάς'   κα\  ηρξατο  Ίωναθάν 
κρίνειν  τον  λαον  και  ήφάνισεν  τους  ασεβείς  εξ  Ισραήλ. 

*Καί  εν  ετει  εξηκοστω   και   εκατοστω  άνεβη  *  Αλέξανδρος  ό  τον  ι 
Άντιόχου  ό  'Έπιφανής,  και   κατελάβετο  ΤΙτολεμαίδα,  και  επεδεξατο 
αυτόν  και  εβασιλευσεν  εκεί.    2 και  ήκουσεν  Δημήτριος  ό  βασιλεύς,  ζ 
και  συνήγαγεν  δυνάμεις  πολλάς  σφόδρα,  και  εξήλθεν  εις  σννάντησιν 
αύτώ    εις    πόλεμον.      3 και  απέστειλες  προς    Ίωναθάν    επιστολάς  3 
Δημήτριος  λόγοις   εϊρηνικοις,   ώστε  μεγαλϋναι  αυτόν.      *ειπεν  γάρ  4 
ΤΙροφθάσωμεν  τον  ειρήνην  θεΊναι  μετ  αυτών,  πρ\ν  ή  θεΐναι  αντον  μετά 

Αλεξάνδρου  καθ*  ήμών.    5  μνησθήσεται  γαρ  πάντων  των  κακών  ων  5 
συνετελεσαμεν  προς  αυτόν,  και  εις  τονς  αδελφούς  αντον  και  ει$·  το 
έθνος  αντον.    6 και  εδωκεν  αύτω  εξουσίαν  συναγαγειν  δυνάμεις,  και  6 
κατασκενάζειν  οπλα,  και  είι/αι  αύτον  σύμμαγον  αντον,  και  τά  ομηρα 
τα  εν  τγι  ακρα  είπεν  παραδούναι  αντω.  7 Και  ηΚθςν  Ίωναθάν  η 
εν  Ιερουσαλήμ,  και  άνεγνω  τάς  (πιστολάς  είς  τά  ωτα  παντός  του  λαού 

και  των  εκ  της  άκρας.    8και  εφοβήθησαν  φόβον  μεγαν,  οτε  ηκουσαν  8 
οτι  εδωκεν  αντοίς  ό  βασιλεύς  εξονσίαν  σνναγαγεΐν  δυνάμεις.    9 και  9 
παρεδωκαν  οι  εκ  της  άκρας  Ίωναθάν  τά  ομηρα,  και  άπεδωκαν  αύτούς 

τοϊς  γονεύσιν  αντων.     10  και  ηκουσεν  Ίωναθάν  εν  Ιερουσαλήμ,  και  ίο 
ή'ρξατο  οϊκοδομεϊν  και   καινίζειν  την  πόλιν.     11  και  είπεν  προς  τούς  ιι 
ποιουντας  τά  εργα  οϊκοδομεϊν  τά  τείχη  και  το  ορος  Σιων  κυκλόθεν 

εκ  λίθων  τετραγώνων   εις   όχύρωσιν,    και    εποίησαν   όντως.      Ι2και  ΐ2 
εφυγον  οι  αλλογενείς  οι  οντες  εν  τοϊς  όχυρώμασιν  οΐς  οικοδόμησεν  ό 

Βακχίδης.     13  και  κατελειπεν  έκαστος  τον  τόπον  αυτού,  και  άπήλθεν  13 
ευ  την  γήν  αντον.     Ηπλήν  εν  Βεθσούροις  ύπελείφθησάν  τίνες  τών  14 
καταλειπόντων  τον  νόμον  και  τά  προστάγματα·  ην  γάρ  αντοις  φυ- 
γαδευτήριον.  15 Και  ηκονσεν  ό  βασιλεύς  Αλέξανδρος  τάς  15 
επαγγελίας  οσας  άπεστειλεν  Δημήτριος  τω  Ιωναθάν,  και  διηγήσαντο 

ΊΧν       73  Μαχμ,αυ  V3  |  ηφανιζεν  V  Χ  1  εξηκοστω  και  εκατ.]  ξ'  και  ρ'  ̂  I 
ΐΐτολεμαιδαν  Α  (Πολ.  Α*  τ  δΐιρβΓδΟΓ  61  αι  δυρ  Γ3.5  Α3?)  |  επεδεξατο]  επεξαντο 

αττεδεξατο  Νε·3  απεδεξαντο  V  3  προς  1ων.  επιστολας  Δημήτριος]  Δημή- 
τριος προς  Ιων.  απ  επιστολας  ̂   {απ  ρΓΟ  επ  ίηοερ  £\*  ίητρΓοΙ)  Κ1)  V  |  μεγαλνν- 

θηναι&  4:ειρηνηνθ(ΐναι]ειρηνενθηναι'ν  |  αντων]  αντον  V3  5  έθνος]  γένος 
V  |  οπι  αυτού  2°  6  έδωκαν  V  |  δνναμις  V*  |  οπι  και  2°  V       7  εν]  εις 
8  αντοις]  αντω  |  δυνάμεις  (-μις  Α)]  δνναμιν  Κ*  (-μεις  ̂ °·3·  ε·1))  V  9  τα 
ομ.]  οπι  τα  V  |  α7τβδωκα^]  εδωκεν  Κ  |  αντων]  αντον  Χ*  (-των  Ν<=·».^1>) 
10  ηκουσεν]  ωκησεν  Κν  11  το  ορο?]  οηι  το  Κ*  (Ιιαβ  Κε1))  |  τετράγωνων 
(γων  δπρ  γ&5  Α3)]  τετραπόδων  $.*ν  -πεδων  Κ0·^  |  ευ]  ρΓ  και  ̂ *  (ΐηιρΓο!) 
&<=·Μνίά>)  |  εττοιησεν  12  ο  Βα/;χ.]  ογπ  ο  Κ*  (Ηαβ  ̂ ε·3)        13  κατελιτεν 
Κ  |  οιώ  τον  V*  (Η&Ι)  V3)  14  Βαιθσονροις  Νν2?  -/)05  V*  |  καταλιποντων  ΚλΤ3  I 
οηη  αντοις        |  ̂υγαδεντ^ρΐόζ*]  ρν  ευ  ί<ν  15  Αλέξανδρος  ο  βασ.  #Ν  | 
διηγησατο  £\*  (-σαντο  ̂ ε·3) 
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αύτώ  τούς  πολέμους  και  τάς  άνδραγαθ'ιας  άς  έποίησεν  αυτός  και  οι  Α 
ι6  αδελφοί  αύτού,   και  τούς  κόπους  ους  εσχοσαν.      16  και    είπεν  Μη 

εύρησομεν  άνδρα  τοιούτον  ίνα;   κα\  νυν  ποιησωμεν  αυτόν  φίλον  και 

ΐ7  σύμμαχον   ημών.     17  και   εγραψεν   έπιστολάς   και   άπέστειλεν  αύτω 
τ3  κατά  τους  λόγους  τούτους  λέγων  τ8Βασιλεύς  Αλέξανδρος  τω  αδελφω 
19  Ίωναθάν  χαίρειν.     19άκηκόαμεν  περι  σοΰ,  οτι  άνηρ  αγαθός  ισχύι  και 
2ο  επιτήδειος  ΐΐ  του   είναι  ημών   φίλος.    20 και   νυν  καθεστάκαμέν  σε 

σήμερον  αρχιερέα  του  έθνους  σου,  και  φιλον  βασιλέως  καλεισθαι — και 
απέστειλαν  αύτώ  πορφύραν  και  στέφανον  χρυσούν — και  φρονείν  τα 

2ΐ  ημών  καΐ  συντηρείν  φϊλ'ιαν  προς  ημάς.    21  και  ένεδύσατο  Ίωναθάν  την 
άγίαν  στολην  τω  έβδόμω  μην\  έτους  εξηκοστού  και  εκατοστού  εν  έορτί) 
σκηνοπηγίας,    και    συνηγαγεν    δυνάμεις,    και    κατεσκεύασεν  οπλα 

22  7τολλά.  22  Και  ηκουσεν  Αημητριος  τούς  λόγους  τούτους,  και 
23  έλυπηθη,  και  είπεν  23Τί  τούτο  εποιησαμεν,  οτι  προέφθακεν  ημάς  ό 

' Αλέξανδρος  τού  φιλ'ιαν  καταλαβέσθαι  τοΐς  Ίουδαίοις  εις  στήριγμα; 
24  24 γράψω  κάγώ  αύτοις  λόγους  παρακλησεως  και  ύψους  και  δομάτων, 
25  οπως  ωσιν  σύν  έμο\  εϊς  βοηθειαν.  25  και  άπέστειλεν  αύτοϊς  κατά  τούς 

λόγους  τούτους    Βασιλεύς  Αημητριος  τω  εθνει  τών  Ιουδαίων  χαίρειν. 

26  ̂ επεϊ  συνετηρησατε  τάς  προς  ημάς  συνθηκας  και  ένεμείνατε  ττ} 
φιλία  ημών  και  ού  π  ροσεχωρησατε  τοϊς  έχθροϊς  ημών,  ηκούσαμεν  και 

27  έχάρημεν.     27 και  νύν  ενμείνατε  ετι  τού  συντηρήσαι  προς  ημάς  πίστιν, 
28  και  άνταποδώσομεν  ύμΐν  αγαθά  άνθ'  ων  ποιείτε  μεθ'  ημών.     28  και 
29  άφησομεν  ύμ'ιν  άφέματα  πολλά,  και  δώσομεν  ύμ'ιν  δόματα.  29 και 

νύν  απολύω  υμάς  και  άφίημι  πάντας  τούς  Ιουδαίους  από  τών  φόρων 

3ο  και  της  τιμής  τού  άλός,  και  από  τών  στεφάνων  30 και  άντϊ  τού  τρίτου 
της  σποράς,  και  άντι  τού  ημίσους  τού  καρπού  τού  ξύλινου  τού  επι- 

βάλλοντος  μοι  λαβείν,  άφίημι   από   της  σήμερον  και  έπέκεινα,  τού 

15  τας  ανδραγαθιας  (-θειας  Α)]  τανδρ  ίηοερ  Ν*  (τας  ανδρ.  Κ1)  |  οπι  ονς 
εσχοσαν  Χ*  (ηαΐ)  ονς  εσχον  Κε·αν)  16  τοιούτον]  τον  V  |  ποιησομεν  \ 
συνμαχό\  £ί  17  επιστ.]  ρΓ  τας  V  |  αυτω]  αυτόν  Κ*  (-τω  Ι^ε·3)  18  τω 
αδελφω]  αδελφω  τω  Χ*  τω  αδελφω  τω  Κ0·1"1  |  οιη  χαίρειν  V  19  α/γα^οϊ] 
δίπατο*  £ν  δυΐ'.  €ΐ  V  |  βι  τον  είναι]  είναι  Ν*  τον  5ΐψ6Γ§0Γ  ΣΠίίβ  βιΐΌΐ  £\ε·3  εις  το 
ειν.  V  20  βασιλέως]  ρΓ  του  ̂   |  καλεισθαι]  κεισθαι  σε  Κ*  καΧεισΟαι  σε 
&ε·3ν  |  απεστείλεν  XV  \  χρνσονν]  +  και  λέγων  ̂ €·3  |  φίλιας  Κ  21  εξη- 

κοστού  κ.   εκατοστον]   'ζ'  και    ρ'  ς\*  ξ'  και    ρ'       Λ  \  σκηνοττ.]   ρΓ  της  V 23  εποιησας  Ν  |  προεφθασεν        |  οϊϊΐ  η  μας... τοις  Ιονδ.  V  |  ο  Αλβ£.]  οπι  ο 
24  αυτού  κα7ω  Κ  |  δοματος  Κ  25  επεστειλεν  |  οηι  των  V  26  €7Γ« 
σννετηρησατε]  επι  σννετ.  (?  επισννετ.)  ̂ Λν*  (ε7Γ6ΐ  σννετ.  V3)  |  τα?  7τροί  ημάς] 
τα  προς  τασσμας  Κ*  (τας  ΪΓηρΓοΙ)  Κ'·  ε1>  τας  πρ.  ημ.  Ν'"-3)  |  ενεματατε]  ενετιλατο 
Ν*  (ενεμιναται  Κε·3)  27  οηι  και  ι°  Ν  \  ννν]  +  ονν  V*  |  εμειν.  V*  εμμ.  V*  |  τον 
συντηρήσαι]  σνντηρησαι  τι  &        30  τονς  καρπονς  Α*  του  καρπού  Λ?  |  οπι  μ,οι  V 
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Α  λαβεϊν  άπο  τής  γής   Ιούδα,  και  άπο  τών  τριών  νομών  τών  προστι- 
θεμένων αντί/  απο  της  Σαμαρίτιδος  και  Γαλιλαίος,  άπο  της  σήμερον 

ημέρας  και  ίΐ$·  τον  άπαντα  χρόνον.    31  και  Ιερουσαλήμ  ή'τω  άγια  και  31 
άφιεμενη  και  τα  ορια  αυτής,  αί  δεκάται  και  τα  τέλη.    3Ζάφίημι  και  τήν  32 
εξουσίαν  της  άκρας  τής  εν  Ιερουσαλήμ,  και  δίδωμι  τω  άρχιερει  οπως 
αν  καταστώ  εν  αυτί)  άνδρας,  ους  αν  εκλεξηται  αυτός,  του  φυλάσσειν 

αυτήν.     33 και  πάσαν  ψνχήν  Ιουδαίων  τήν  αϊχμαλωτισθεΐσαν  άπο  γης  33 
Ίουδα  α$·  πάσαν  βασιλείαν  μου  άφίημι  ελευθεραν  δωρεάν  και  πάντες 
άφιετωσαν  τους  φόρους   και  κτηνών  αυτών.     34 και  πάσαι  αί  εορταΐ  34 
και  τα  σάββατα  και  νουμηνίαι  και  ήμεραι  άποδεδειγμεναι,  και  τρεις 
ήμεραι  προ  εορτής  και  τρεις  ήμεραι  μετά  εορτήν,  εστωσαν  πάσαι  αί 
ήμεραι  άτελείας  και  άφεσεως  πάσι  τοϊς  Ίουδαίοις  τοϊς  ούσιν  εν  πάση 
τη  βασιλεία  μου.      35καί  ούχ   εξει  εξουσίαν   ουδείς    πράσσειν   και  35 
παρενοχλεϊν   τινα  αυτών  περί   παντός   πράγματος.    36  και  προγρα-  36 
φήτωσαν  τών  Ιουδαίων  εις  τάς  δυνάμεις  τοΰ  βασιλέως  εις  τριάκοντα 
χιλιάδας  άνδρών,  και  δοθήσεται  αυτοίς  ξένια,  ως  καθήκει  πάσαις  ταΐς 

δυνάμεσιν  του  βασιλέως.     37  και  κατασταθήσεται  εξ   αυτών  εν  το~ις  37 
όχυρώμασιν  του  βασιλέως  τοις  μεγάλοις,  και  εκ  τούτων  κατασταθή- 

σεται   επι    χρειών  τής    βασιλείας  τών   ούσών   εις    πίστιν    και  οί 

επ*  αυτών  και  οί  άρχοντες  εξ  αυτών  εστωσαν,  και  πορευεσθωσαν  τοΊς 
νόμοις  αυτών,  καθά  και  προσεταξεν  ό  βασιλεύς  εν  γη  Ιούδα.     33και  38 
τους  τρεϊς  νομούς  τους   προστεθεντας  τη  Ιουδαία  άπο  τής  χώρας 

Σαμαρίας,  προστεθήτω  τή  'ΐουδαία  προς  το  λογισθήναι  του  γενέσθαι 
νφ'  ενα,  τοΰ  μη   ύπακούσαι   ιιλλης  εξουσίας  αλλ'  ή  του  άρχιερεως. 

#γ  30  Τ775  Ί7)*]  ΟΓη  Τ7?5  V  |  απο  4°]  ρΓ  και  V  |  της  Σαμαριτιδος]  οπι  της  Ν  των 
Σαμαρειτιδων  V  |  ΟΓη  ημέρας  V  31  Ιερουσαλήμ  (ϊη  Ιλημ  ι  Ιίϋ  γο.5  ΐηΙβΓ  λ  εϋ 
η  Α?)  ητω  αγια]  η  1η\μ  εστω  η  αγια  (77  2°  ίηιρίΌΟ  Κς·α)  |  ητω]  εσται  V  | 
αφιμενη  £\*ν*  (αφιεμ.  Ο.0-3-  αφειμ.  V3)  |  αι  (ε  δεκαται]  κ  τας  δεκατας 
τας  δε  δεκ.  V  31 — 32  τελη  αφιημι'  και  ΑΎ  32  άκρας]  σαρρας  (δίο)  £<* 
(άκρας  |  της  2°]  την  Κ*  (της  Κ^3·        V  |  οπι  και  2°  Κ  |  αρχιερει] 
+  άνδρας  Ν*  (ΐπιρΓοΐ)  Κ*·3  ηΪ5ί  ίΜη  8ηΐΜ)  |  καταστηση  Νν  |  οπι  αν  \τ  \  αντος 
εκλεξηται  ̂  V  |  οπι  αυτήν  V        33  φόρους]  +  αυτών  £\ε·3  |  κτηνών]  ρΓ  των 
34  αι  εορτ.]  οπι  αι  V  |  νουμηνια       (-νιαι  ̂ ε·3)  |  άποδεδειγμεναι]  ρτ  αι  ̂   |  οπι 
ημεραι  3°  ̂   |  ημεραι  40]  +  εστωσαν  Κ  |  ατελειαϊ]  ατελις  Κ*  (-λιαί  ί^Υ*)  | πασιν  £\  \  οπι  παση  £νΫ  35  ουχ  εξει]  ουκ  εχει  &ν  |  παντός]  τίνος  Κ 
πάντων  V*  (-τος  V1)  36  προγραφητωσαν  (-τωνσαν  Α)]  προγρα  $ιιρ  ναδ 

ίη  πι§  Α3  προφητωσαν  V*  (προγραφ.  V1)  37  οπι  και  κατασταθήσεται 
...του  βασιλέως  ̂   |  ταις  μεγ.  &  (τοις  μεγ.  Κ1)  |  εκ  τούτων  κατασταθήσεται] 
κριται  κατασταθησονται  Κ  |  επ  αυτών  γοχογ  Α1  |  ε£  αυτών  εστωσαν]  εστωσα' 
εαυτών  Κ  εστ.  εξ  αυτ.  V  |  αυτών  40]  εαυτών  ̂   |  κα#α  και]  καθώς  & 
38  Σαμάρειας  V]  οπι  το  Ν  |  επακουσαι  Κ*  (υπ.  Κ0·3·  ς·ι>)  |  αλλτ;  εξουσία  &Υ 
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39  39Τ1τολεμαίδα   και  την  προσκυροϋσαν  αντί]   δεδωκα  δόμα  το'ις  άγιου  Α 
τοις  εν  ̂ Ιερουσαλήμ  εις  τήν  προκαθήκουσαν   δαπάνην   τοΙς  άγίοις. 

4ο  4° καγω  δίδωμι  κατ   ενιαυτόν  δεκα  πέντε  χιλιάδας  σίκλων  αργυρίου 
4ΐ  από  των  Χύγων  του  βασιλέως,  από  των  τόπων  των  ανηκόντων.    41  και 

πάν   το  πλεονάζον  6  ουκ  άπεδίδοσαν  από  των  χρειών,  ώς  εν  τοις 

42  πρώτοις  ετεσιν,  από  του  νυν  δώσωσιν  εϊς  τα  εργα  του  οίκου.  42  και 
€7γ\  τούτοις  π  εντακισχιλίους  σίκλους  αργυρίου  ους  ελάμβανον  από  τών 

χρειών,  ως  εν  τοις  πρώτοις  ετεσιν,  του  άγιου  από  του  λόγου  κατ'  ενι- 
αυτόν, και  ταΰτα  άφίεται,   δια  τό  άνήκειν  αυτά  τοΊς   Ίερεΰσιν  τοΊς 

43  Χειτουργοΰσιν.  43 και  όσοι  εάν  φύγωσιν  εϊς  τό  ιερόν  τό  εν  Ίεροσο- 
Χύμοις  και  εν  πάσιν  τοις  όρίοις  αυτού,  οφειλών  βασιΧικά  και  πάν 
πράγμα,  άπολελυσθωσαν,  και  πάντα  οσα  εστίν  αύτοϊς  εν  τη  βασιλεία 

44  μου.    44  και  του   οίκοδομηθήναι  και  του  επικαινισθήναι  τά  εργα  τών 
45  άγιων,  και  η  δαπάνη  δοθήσεται  εκ  του  Χόγου  του  βασιλέως.  45και  του 

οίκοδομηθήναι  τά  τείχη  Ιερουσαλήμ,  και  όχυρώσαι  κυκΧόθεν,  και  η 
δαπάνη  δοθήσεται  εκ  του  λογού  του  βασιλέως,  και  του  οίκοδομήσαι  τά 

φ  τείχη  εν  τη  Λουδαία.  4βΏς  δε  ήκουσεν  Ίωναθάν  και  ό  λαό$ 
τους  Χόγους  τούτους,  ουκ  επίστευσεν  αύτοϊς  ούδε  επεδεζαντο,  οτι 
επεμνήσθησαν  της  κακίας  της  μεγάΧης  ης  εποίησεν  εν  Ισραήλ,  και 

47  εθλιψεν  αυτούς  σφόδρα.  47  και  ευδόκησαν  εν  ' Αλεξάνδρω,  οτι  αυτός 
εγενετο  αύτοίς  αρχηγός  Χόγων  ειρηνικών,  και  συνεμάχουν  αύτώ  πάσας 

48  τάς  ημέρας.    48 και  συνηγαγεν  Αλέξανδρος  ό  βασιΧεύς  δυνάμεις  μεγά- 
49  λα$·,  και  παρενεβαλεν  εξ  εναντίας  Δημητρίου.  49και  συνήψαν  πόΧε- 

μον  οι   δύο  βασιλείς,  και  εφυγεν  ή  παρεμβολή  Δημητρίου,  και  εδί- 

5ο  ωξεν  αυτόν  ό  Αλέξανδρος,  και  ϊσχυσεν  επ'  αυτούς.  50 και  εστερεωσεν 
πόλεμον  σφόδρα  εως  εδυ  ό  ήλιος,  και  επεσεν   ό  Δημήτριος  εν  τη 

39  τοις  αγιοις  ι°  1>Ϊ5  50Γ  V*  (ίηιρΓοΙ)  V3)  |  καθηκονσαν  ΚΥ"  40  καγω]  «V 
+  δε  V  41  ο]  οι  Κ*  (ι  ταδ  Ν?)  |  απο  ι°]  ρΓ  οι  Ν  |  εθνεσιν  Ν*  (ετ.  Ν".  | 
δωσουσιν  ς\\7Ά  (δοσ.  V*)  |  οιη  εις  V  42  ους]  οσα  Ν*  (ους  Κε·*)  |  οιη  ως  εν 
του  πρώτοις  ετεσιν  Κ  |  ετεσιν]  εθεσιν  Α  |  αφιται  (αφιετ.  Κ1·3)  43  ο0ει- 
λων]  ρΓ  ο  V  '  βασιλικά]  βασιλει  V  |  πάντα]  π'α\  πράγμα  \\*  \  αυτοις]  +  άπο- 

λελυσθωσαν Κ  44  οηι  και  2°  Κ*  (η&1:>  Κ0·3)  |  οηι  το  ι;  2°  |  και  η  δα- 
πάνη... βασιλέως  ιιηαπ  ΐηοΐ  Κ^3·  |  οιη  η  δαπ.  V  45  οχυρωσαι]  ωχνρωσεν 

ϋ  |  εν]  Ιηλμ  ̂   46  επιστευσαν  Κ°·*ν  |  επεταξαντο  ̂ *  (βττβδβξ.  ̂ ε-3)  |  εμνη- 
σθησαν  \\\  \  εποίησαν  Κ*ν1(1  (-σεν  ̂ ε·*νΐ(ΐ)  47  ευδόκησαν  εν]  ενδοκησαμεν 
Α  |  αυτοί]  ρΓ  και  V  48  ο  βασιλεύς  Αλέξανδρος  Κ  |  δυνάμεις  (-μις  Α)  μεγα- 
λας]  πάσας  τας  δυνάμεις  (-μις  Κ*  -μεις  Κ0·15)  Κ  |  Δημήτριος  Κ*  (-τριου  ΚεΛ'  οΛ) 
49  συνηψεν  Ν*<ν'(1'  (-ι^αν  Ν1)  |  Δη/τ^τριου]  Αλί^ανδροι»  Κ*  (Δημ.  Ν*1·3·  «η  Α  | 
αυτοί']  αυτούς  ̂ ε·3  απίε  αντον  τα?>  3  Ά·ΛΪ  |  ο  Αλ6^αι/δ/)05]  ο  Δημήτριος  Κ* 
(Αλί£αί/δμο$  Κ0·*)  Α  50  πολεμον]  \π  τον  |  εδυ  ο  τ/λωϊ]  τ;λιο5  «δι»  £\  ο  ηλ. 
£δ.  Κ1 
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Α  ημέρα  ίκοντ/.  51  Και  άπέστειλεν  *  Αλέξανδρος  προς  ΤΙτολεμα'ιον  51 
βασιλέα  Αιγύπτου  πρέσβεις  κατά  τους  λόγους  τούτους  λέγων  52  Έπε!  52 
άνέστρεψα  εις  την  βασιλείαν  μου  και  (κάθισα  εττι  θρόνου  πατέρων 
μου   και   (κράτησα  της   άρχης,    κα\    συνέτριψα  τον   Αημήτριον  και 
επεκράτησα  της  χώρας    ημών    53καΊ    συνήψα   προς   αυτόν   μάχην,  53 
κα\  συνετρίβη  αυτός  και  η  παρεμβολή  αυτού  ύφ'  ημών,  και  έκαθίσαμεν 
επι  θρόνου  βασιλείας  αυτού·  54 και  συνστησωμεν  προς  αυτόν  φιλίαν  54 
και  νυν  δός  μοι  την  θυγατέρα  σου  εις  γυναίκα,  και  έπιγαμβρεύσω  σοι, 
και  δώσω  σοι  δόματα,  και  αυτή  αξιά  σου.      53 και  άπεκρίθη  ΤΙτολε-  *55 

μαΐος   ό  βασιλεύς  λέγων   *  Αγαθή   ημέρα,  εν   η  άνέστρεψας  εις  γην 
πατέρων  σου,  και  εκάθκτας  επ\  θρόνου  βασιλείας  αυτών.     56  και  νυν  56 
ποιήσω  σοι  α  εγραψας'  άλλα  άπάντησον  εις  Τίτολεμαίδα,  όπως  *δω- 

μεν  αλλήλους,  και  έπιγαμβρεύσω  σοι  καθώς  ε'ίρηκας.     57 και  έξήλθεν  57 
Τίτολεμαιος  εξ  Αιγύπτου  αυτός  και  Κλεοπάτρα  η  θυγάτηρ  αυτοΰ,  και 
ηλθεν  εις  Ώτολεμαίδα  έτους  δευτέρου  και  εξηκοστού  και  εκατοστού. 

58 και   άπήντησεν   αυτώ  Αλέξανδρος  ό  βασιλεύς,  και  έξέδετο  αύτω  58 
Κλεοπάτραν  την  θυγατέρα  αυτοί,  και  εποιησεν  τον  γαμον  αυτής  έν 
ΤΙτολεμαίδι,    καθώς  οι  βασιλείς,   εν    δόξη  μεγάλη.  59 Και  59 
εγραψεν   ό  βασιλεύς  Αλέξανδρος    Ίωνάθη    έλθειν   εις  συνάντησιν 

αυτώ.     63 και   έπορεύθη   μετά  δόξης   εις  Τίτολεμαίδα,  και  άπηντησεν  (ο 
τοΊς  δυσ\ν  βασιλεΰσιν  και  εδωκεν  αύτοίς  άργύριον  και  χρυσίον  και 
τοις   ψίλοις  αυτών   και  δυνατά    πολλά,   και   εΰρεν  χάριν  εναντίον 

αυτών.      6ικαί    συνηχθησαν   έπ'  αυτόν   άνδρες   λοιμοί  εξ  Ισραήλ,  6ι 
άνδρες  παράνομοι,  έντυχειν  κατ'  αυτού·  και  ου  προσέσχεν  αύτοϊς  ό 
βασιλεύς.    62  και  προσέταξεν  αύτοις  ό  βασιλεύς,  και  έξέδυσεν  Ίωνα-  62 
θάν  τά  ιμάτια  αυτού,  και  ενέδυσεν  αυτόν  πορφυραν  και  εποίησαν 

ούτως.    63 και  έκάθισεν  αυτόν  ό  βασιλεύς  μετ*  αυτού,  και  είπεν  τοις  63 

Ην       52  εκαθισα]  ενεκαθισα  Κ  |  θρονώ\  Κ*  (θρόνου  \$.Ζ·Λ)  |  εκρατησας  £<*  (-σα 
|  επεκρατησεν  Κ*  (-σα  ̂ ε·*)        53  εκαθισα  Κ0·1  (ροδίεα  ηΐΓ8  εκαθισαμεν) 

54  συνστησωμεν]  ννν  στησομεν  ς\Υ  (-σωμ.)  \  αυτόν]  αυτούς  ς\.  εαυτούς  Υ  \ 
οχώ.  νυν  0.Υ  55  ανεστρεψας]  επεστρεψας  &Υ  ]  οιη  σου  Κ*  (Η&1>  ̂ ε·3)  | 
αυτοί»  ̂ *  (-των  ̂ ε  ίι)  56  ατταντησον]  +  μοι  ς\°·Ά  \  ιδωμεν]  ΐηοερ  ειρδ  Χ* 
ειδωμεν  Κ1·  03  57  έτους... εκατοστού  οατη  86ςς  (58)  οοηίιιη^  \  εξηκοστού] 
ξ'  ς<         58  οιτι  και  ι°  Κ  |  Αλε^α^δοϊ  (δίο)  Α  |  εξεδοτο  59  Αλε£- 
ανδρος  ο  βασιλεύς  ̂ Υ  |  Ιωναθη]  Ιωναθα        τω  Ιωναθαν  ^ε·3  Ιωναθαν  Υ 
συί'α^ττ^σιΐ']  ρΓ  τη\  ̂ 0·:1  60  βυ  ΐΐτ.  μετα  δ.  V  |  δι>σι  V  |  βασιλευσι  &Υα  | 
δυνατά]  δοματα        |  εναντίον]  ενώπιον  &  61  συνηχθησαν]  επισυνηχθη- 
σαν         |  ετ]  προς  &\1  \  παράνομοι]  άνομοι  Κ  62  οηΐ  αυτοις  ΝΥ  ο 
βασιλεύς]  ΐηο€ρ  λ  (ίιηρίΌΐ)  Ν1)  |  εζεδυσαν  &Υ  |  ενεδυσαν  Χ  63  εκαθισαν 
&  |  ο  βασιλεύς]  οι  βασιλείς  ςί,  \  αυτού  ι°]  αι»τώ|  Κ*  (-του  ̂ ε·3)  |  είπαν  ̂ * 
(-πεν 
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αρχονσιν  αντον  ̂ Εξέλθατε  μετ  αυτόν  εις  μέσον  της  πόλεως,  καί  Α 
κηρύξατε  τον  μηδένα  έντνγχάνειν  κατά  τούτον  περί  μηδενός  πρά- 

64  γματος,  καί  μηδείς  αντώ  ένοχλείτω  περί  παντός  λόγον.  64  και  έγένετο 
ως  είδον  οι  έντνγχάνοντες  την  δόξαν  αντον  καθώς  εκηρνξεν,  και  περι- 

65  βεβλημένον  αϊ/τον  σινδόνα,  και  εφνγον  πάντες.  65 και  έδόξασεν  αντον 
ό  βασιλεύς,  και  εγραψεν  αντον  των  πρώτων  φίλων,  και  εθετο  αντον 

66  στρατηγόν  και  μεριδάρχην.  66  και  έπέστρεψεν  Ίωναθάν  εις  Ιερου- 
σαλήμ μετ  ειρήνης  και  ευφροσύνης. 

67  67 Και  εν  ετει  πέμπτω  και  έξηκοστω  και  εκατοστώ  ηλθεν  Δημήτριος 
63  ό  νιος  Δημητρίου  ε'κ  Κρήτης  είς  την  γην  των  πατέρων  αντον.  68και 

ήκουσεν  ̂ Αλέξανδρος  ό  βασιλεύς,  και  έλνπηθη  σφόδρα,  και  άπέστρεψεν 
69  εις  Άντιοχίαν.     69 και  κατέστησεν  Δημήτριος  Άπολλώνιον  τον  οντα 

ε'πι  Κοίλης  Συρίας,  και  συνήγαγεν  δνναμιν  μεγάλην,  και  παρενέβαλεν 
ηο  εν  ̂ Ιαμνείψ  και  άπέστειλεν  προς  Ίωναθάν  τον  αρχιερέα,  λέγων  7°Σν 

μονώτατος  έπαίρτ]  εφ'  ημάς,  εγώ  δέ  έγενηθην  εις  καταγέλωτα  και 
όνειδισμόν  δια  σέ'  και  δια  τι  έξουσιάζτ]  εφ'  ημάς  εν  τοις  ορεσιν ; 

7ΐ  71  νυν  ονν  εί  πέποιθας  έπ'ι  ταις  δννάμεσίν  σον,  κατάβηθι  προς  ημάς 
εις  το  πεδίον,  και   σννκριθώμεν  εαντοϊς  εκεί,  οτι  μετ    έμον  εστίν 

72  δυναμις  των  πόλεων.  ?2έρώτησον  καϊ  μάθε  τις  εϊμι  και  οι  λοιποί 
οι  βοηθονντες  ημίν  και  λέγονσιν  Ουκ  εστίν  νμίν  στάσις  ποδός  κατά 
πρόσωπον  ημών,  οτι  δις  έτροπώθησαν  οι  πατέρες  σον  εν  ττ)  γη  αυτών. 

73  73  και  νυν  ού  δννηση  ύποστηναι  την  ίππον  και  δύναμιν  τοιαύτην 
εν  τω   πεδίω,  οπου  ουκ   εστίν  λίθος  ούδε   κόχλαξ  ουδέ  τόπος  του 

74  φυγείν.  74Ώς  δε  ηκονσεν  Ίωναθάν  τών  λόγων  Άπολλωνίον, 
έκινηθη  τ^  διάνοια,  καί  έπέλεξεν  δέκα  χιλιάδας  ανδρών,  και  έξηλθεν 

εξ    λερονσαλήμ,  καί  σννηντησεν  αύτω  Σ'ιμων  ό  αδελφός  αυτού  έπ'ι 
75  βοηθειαν  αυτοί.     75  και   παρενέβαλεν  επί  Ίόππην,  καί  απέκλεισαν 

63  οιη  αντον  2°  Κ*  (Ιιαο  Κ0-3)  V  (  κατα  τοντου]  κατα  τον  σον  (δίο)  Α  κατ 
αυτοί»         |  παρενοχλειτω  64  σινδονα]  πορφνραν  Κ\7  |  οιτι  και  3°  V 
66  οιτι  6υ  Ιερουσαλήμ  Κ  67  εν  ετει. .  .εκατοστω]  ε  ετι  και  ξ'  και  ρ'  ̂* 
εν  ε'  ετι  κ.  ξ'  κ.  ρ'  Κ0·3  |  ο  νιος]  ογπ  ο  &ν  |  εκ  Κρήτης)  οηι  κ  ι°  Α*  (^αρβΓδΟΓ 
Λ3?)  68  ελνπηθη]  +  ο  βασιλεύς  Κ*  (ίηιρΓοΒ  61  ιΐηο  ίηοΐ  Κ*.  <··*.  ε·&)  |  υπε- 
στρεψεν  £\*  (απεστρ.  Κε·3)  V  |  Αντιοχειαν  V  69  Κοίλης]  ρΓ  της  Κι:·α  | 
τταρενεβαλον  {&*  (-λεν  ΝΡ·^)  |  εν  Ιαμνεια]  εττι  Χαμνιαν  ςΚ\τ  70  ονειδισμον] 
ρΓ  €15  ̂ νΥ  |  εξονσιαζη  (-ζει  Υ3)]  ρΓ  συ  Κ  71  ει  πεποιθας]  επιπεποιθας  (?  εττι 
7Γ67Γ.)  ̂   |  σν~/κρ.  Υ3  |  μετ  εμον  εστίν]  ονκ  εστί]  ετι  Χ*  (μετ  εμ.  εστ.  Κ0·") 
72  λοιμοί  V*  (λοιπ.  Υ1)  |  ημιν]  ναιν  V  |  νμιν]  ημιν  Κ* Α  (νμ.  |  στσσυ] 
£βς  Γα$  ι  Πΐ  (σ  νν\  ο)  ίη  Α  |  οιώ  ποδός  £\*  ττοδων  ̂ <Γ·3  |  δΐ5  ετροπ ώθησαν] 
διετροττ  ώθησαν  Κ  73  οιτι  και  2°  Κ  |  του  φυγείν]  που  φυγείν  Α  74  ί£] 
615  Κ*  (εξ  |  σννηντησεν]  σννην  V  |  ί7τι  βοηθειαν]  ε.  βοηθιαν  Κ  επιβοηθειν 
V  |  αντον  2°]  αντω  £\Υ  75  Ιωπττ.  V 
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Α  αντον  οι   εκ   της   πόλεως,  οτι  φρουρά  Απολλώνιου  εν  *1όππτ),  και 
επολεμησαν  αντην.    76  και  φοβηθεντες  ή'νοιξαν  οι  εκ   της   πόλεως,  ?6 
και  εκνρίενσεν  Ίωναθάν  Ίόππης.    77  και  ηκουσεν  *  Απολλώνιος,  και  77 
παρενεβαλεν  τρισχιλίαν  ϊππον  και  δύναμιν  πολλήν,  και  επορεΰθη 

είς  "Ασωτοι/  ώί  διοδεΰων,  και  άμα  προσήγεν  είς  το  πεδίον,  και  δια 
το  εχειν  αντον  πλήθος  Ίππου  και  πεποιθεναι  επ*  αντην.     78 και  κατε-  78 
δίωξεν  οπίσω  αυτού  είς  "Αζωτον,  και  συνήψαν  αί  παρεμβολαΧ  οπίσω 
αυτού   είς   πόλεμον.      79 και  άπελειπεν  Απολλώνιος  χιλίαν   ΐππον  79 

κρυπτώς  κατόπισθεν  αυτών  80 και  εγνω  *Ιωναθάν  οτι  εστίν  ενεδρον  8ο 
κατόπισθεν  αυτού,  και  ε'κύκλωσαν  αυτού  την  παρεμβολήν,  και  ε'ξετί- 
ναξαν  τάς  σχίζας  είς  τον  λαον  εκ  πρωίθεν  εως  δείλης.     8ιό  δε  λαό?  8ι 
Ιστηκει  καθώς  επεταξεν  Ίωναθάν,  καϊ  ε κοπίασαν   οι  Ίπποι  αντών. 

δ2καί  ε'ίλκνσεν   Σίμων   την   δνναμιν  αυτού,  και  σννηψεν  προς  την  82 
φάλαγγα·   η   γαρ  Ίππος  εξελύθη   και  συνετρίβησαν  άπ'  αντον,  και 
έφυγαν.     δ3και  η  Ίππος  εσκορπίσθη  εν  τω  πεδίω,  και  εφυγον  εϊς  83 
"Αζωτον,  και  είσήλθον  εϊς  Βηθδαγών  το  είδώλιον  αντών  τον  σωθήναι. 
84 και  ενεπύρισεν  Ίωναθάν  την  " Αζωτον  και  τάς  πόλεις  τάς  κύκλω  84 
αυτής,  και  ελαβεν  τα.  σκΰλα  αυτών,  και  το  ιερόν  Ααγών  και  το  ιερόν 

αυτής  ενεπύρισεν  εν  πυρί.    85 και  εγενοντο  οι  πεπτωκότες  μαχαίρα  85 
συν  τοίς  ενπυρισθείσιν  εις  άνδρας  όκτακισχιλίους.     86 και  άπήρεν  86 
εκείθεν  Ίωναθάν,  και  παρενεβαλεν  είς  Άσκάλωνα,  και  εξήλθον  οί 

εκ  της   πόλεως   εις  συνάντησιν  αύτω   εν  δόξη  μεγάλη.     87 και  επε-  87 
στρεψεν  Ίωναθάν  σύν  τοις  παρ*  αυτού  έχοντες  σκνλα  πολλά.    88 και  88 
εγενετο  ως  ήκονσεν  ' Αλέξανδρος  ό  βασιλεύς  τονς  λόγονς  τοντονς,  και 
προσεθετο  δοξάσαι  τον  Ίωναθάν.    89 και  άπεστειλεν  αντώ  πόρπην  89 
χρνσήν,  ώς  εθος  εστ\ν  δίδοσθαι  τοΊς  συγγενενσιν  τών  βασιλέων  και 
εδωκεν  αντω  την  Άκκαρών  και  πάντα  τα  ορια  αντής  εϊς  κληροδοσίαν. 

&ν       75  αυτόν]  αντην  Κ*  (-τον  Κ0·3)  V  |  φρονραν  Κ  |  Ιοππη  (Ιωππ.  Υ)]  +  ενρον 
&  |  επολεμησεν  V        76  φοβηθεντες]  ίηοερ  ε  ί\*  (ίιτιρΓοΙ)  Χ1)  |  εκνριενσαν 
(■σεν  Κε·3·  ε·5)  |  Ιω7Γ7Γ.  V1  77  παρεβαλεν  V*  παρελαβεν  V1  |  ττροηγεν  Κ  | 
οιώ  και  6°        |  αυτήν]  αυτη  ̂         78  αυτού  ι°]  +  ευ  πολεμον  79  απε- 
λιπεν  £\  80  αυτού  ι°]  αυτών  V  |  εκυκλωσεν  V  |  λαον]  ναδ\  Κ*  (λαο*-  Νε  3) 
82  συνήψαν  Κ  |  φαραγγα  (φαλ.  &ε·3)  φραγγ.  V*  (0αρ.  V1)  |  αττ]  ι/7Γ  | 
εφυγον  V  83  εσκοοπ.]  εξελυθη  V  |  εφυγεν  0,  \  Βηθδαγων]  Βοδαγων  Ν* 
(Βτ7^δ.  Νε·3-  ε·13)  84  ταϊ  (τ  δ\ιρ  Γ3.5  Α3)  πόλεις]  τα?  7τολι?  ̂   |  και  το  ιερόν 
αυτής]  και  τους  συνφυτοϋ[τουντας  εις  αντο  Ν*  (ϊητριοΐι  τοϋ  και  τους 
συνφευγοντας  (-φυγ.  V)  βυ  αυτο  Νε·3·  015  V  |  οτη  εν  85  εγενετο  Χ* 
(εγενοντο  £\ε·3)  |  εμπυρισθισιν  0.  86  εκείθεν]  ενθε\  ̂   οηι  V  |  €ί5  ι°]  επι  ς\Ύ  \ 
Ασκαλωνα]  Κάλων  α  Α  87  Ιωναθαν]  +  ις  (εις  Χε·3)  ^\  +  ευ  Ιλημ  V  | 
βχοί/τι  &ί*   (-τε5  ̂ ε·3)  88  οιώ  Αλίξα^δροϊ   V  |  προσεθετο]  +  ετι 
89  εστι  V  |  συγγενεσιν  Κ*  (-νευσιν  ̂ ε·3)  V  (-σι)  |  Ακκαρω  ̂ *  (Ακκαρων  Κ0·^) 
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ι        *Καί  ό  βασίλευε  Αιγύπτου  ή'θροισεν  δυνάμεις  πολλάς  ως  ή  άμμος  Α 
η  πάρα.  το  χείλος  της  θαλάσσης,  κα\   πλοϊα   πολλά·    κα\  εζήτησεν 
κατακρατησαι  της  βασιλείας  Αλεξάνδρου  δόλω,  και  προσθεϊναι  αυτήν 

2  τη  βασιλεία  αυτού.  2  και  εξήλθεν  είς  Συρίαν  λόγοις  είρηνικοίς,  κα\ 
ήνοιγον  αυτώ  οι  άπο  των  πόλεων,  κα\  συνηντων  αύτώ,  οτι  εντολή 
ην  Αλεξάνδρου  του  βασιλέως  συνανταν  αύτώ  δια  το  πενθερον  αυτού 

3  είναι.     3ώς  δε  είσεπορεύετο  είς  τάς  πόλεις  ΤΙτολεμαίδος,  άπετασσε 
4  τάς  δυνάμεις  φρουράν  εν  εκάστη  πόλει.  *ως  δε  ηγγισεν  Αζώτου, 

έδειξαν  αυτώ  το  ιερόν  Ααγών  ενεπυρισμενον  κα\'  Αζωτον  και  τα  περι- 
πόλια αυτής  καθηρημενα  κα\  τα  σώματα  ερριμμενα,  και  τους  ενπε- 

πνρισμενους  ους  ενεπύρισεν  εν  τω  πολεμώ,  εποίησαν  -γαρ  θιμωνιάς 
5  αυτών  εν  τη   όδώ   αυτού.     5  και  διηγήσαντο  τω  βασιλεϊ  α  εποίησεν 
6  Ίωναθάν,  είς  το  ψογίσαι  αυτόν  και  εσίγησεν  ό  βασιλεύς.  6καί 
συνήντησεν  *Ιωναθάν  τώ  βασιλεϊ  είς  Ίόππην  μετά  δόξης,  και  ήσπά- 

7  σαντο  αλλήλους,  και  εκοιμήθησαν  εκεί.  7  και  επορεύθη  Ίωναθάν 

μετ  αυτού  βασιλέως  εως  του  ποταμού  του  καλουμένου  'Έλευθερου,  και 
8  επεστρεψεν  είς  Ιερουσαλήμ.  8 6  δε  βασιλεύς  Ιΐτολεμάϊος  εκυρίενσεν 
των   πόλεων   της  παραλίας  εως  Σελευκίας  της  παραθαλάσσιας,  και 

9  διελογίζετο  περϊ  Αλεξάνδρου  λογισμούς  πονηρούς.    9 και  άπεστειλεν 
πρέσβεις  προς  Αημητριον  βασιλέα,  λέγων  Αεύρο   συνθώμεθα  προς 
εαυτούς  διαθήκην,  καϊ  δώσω  σοι  την  θυγατέρα  μου  ήν  εχει  Αλέξ- 
ιο ανδρός,  και  βασιλεύσεις  της  βασιλείας  του   πατρός   σου·   10  μετ α  με - 
μελημαι  γαρ  δούς  αύτώ  την  θυγατέρα  μου,  εζήτησεν  γαρ  άποκτεϊναί  με. 

ιι  11  και  ε^τόγισεν  αύτόν  χάριν  του  επιθυμησαι  αυτόν  της  βασιλείας 
ΐ2  αύτού.     12 και  άφελόμενος  αυτού  την   θυγατέρα,   εδωκεν   αυτήν  τώ 

Αημητρίω,  και  ήλλοιώθη  το  πρόσωπον  *  Αλεξάνδρου,  και  εφάνη  έχθρα 

XI  1  ο  βασιλεύς]  οπί  ο  XV  ]  δυναμις  Χ*  (-μεις  Χ0·11)  Α  |  πολλά  V*  (-λα*  «V 
V3)  |  ως  η]  ως  ει  V3  \  η  πάρα]  οιη  η  Χ*  (ΗαΒ  Χ0  3)  |  εζήτησεν  κατακρατησαι] 
εξητησε  και  κατεκρατησε  Χ*  (εζητησε  κατακράτησε  Χ13·3)        2  λογοις  ειρηνικοί] 
λέγων  λογούς  ιρηνικους  Χ  |  των  πόλεων]  της  πόλεως  Χ  |  σννηντοϋ\  Χ  |  εντολή 
-ην]  εντολην  Α*  (-λη  ην  Α1)  |  τον  V*  (το  V3)  3  εισεπορενοντο  V  |  Πτολε- 
μαιδος]  ΙΙτολεμαιος  Χ*<=·Μνκ1)  (Πτολεμαιδ.  Ν0  3)  |  απετασσε\  V  |  δυναμις  Α  | 
φρονραν]  φρουρειν  Χ0·*1  (-ριν)  V  4  ηγγισεν]  ηγγεισαν  Χ  \  Αζωτω  V3  |  ενε- 

πυρισμενον] ενπεπυρισμενον  XV  εμπ.  V3  |  περιπολεια  Α  \  τα  σώματα]  οιη 
τα  Χ  |  εριμμ.  V  |  ενπεπνρισμενονς  ους  (-νονς\  νους  Α*  -νους\  ους  Α1?)]  εμπεπ.  ους 
XV3  |  θειμωνιας  Χ  θημ.  V3  5  ι^ογισαι]  ψεξαι  Χ  6  Ιωππ.  V3  7  μετ 
αυτού]  μετα  του  V  8  ο  δε  Πτολεμαίο*  ο  βασιλεύς  Χ  |  Πτολεμ,εοϊ  Α  :  ίίαη  13» 
15,  ΐ6,  ΐ8  |  της  παραλ.]  ρΓ  εωϊ  V  |  παράλιου  Χ  |  Σελευκειαϊ  V3  9  βασιλέα] 
ρΓ  τον  Χ  |  θυγατεραν  Χ  |  ειχεν  Χ*  (εχει  Χ<:.*  β*  υ*  νίά  ο.ΐ>)  γ  |  οίη  και  3°  Χ*  (ΗςχΙ) 
Χε·3)  |  της  βασιλείας]  τη  βασίλεια  Α*  νιά  (της  βασιλείας  Α1)  την  βασϊλειαν  Χ 
10  μεταμε μελημαι  γαρ]  μετα  γαρ  εμε  Χ*  (μεταμ?μελημε  γαρ  Χ0·3)  11  εψο- 
7ΐο-ε»']  εψεξε\  Χ*  (εψογ.  Χ03)  |  βασιλιάς  Χ  12  τω  Αημ.]  οπί  τω  Χ  |  τ;λλ. 
το  προσ.  Αλέξανδρου],  εδηλωθη  τω  Αλεζανδρω  Χ  ηλλ.  τω  Αλ.  V  |  έχθρα]  ρ  Γ  η  XV 
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Α  αυτών.  13Κα\  είσήλθεν  Πτολεμαίος  εις  Άντιοχίαν,  καϊ  περιέθετο  13 
τό  διάδημα  της  Ασίας,  καϊ  περιέθετο  δύο  διαδήματα  περϊ  την  κεφαλήν 

αύτού,  τ6  της  ■ Ασίας  κα\  Αιγύπτου.     Η^  Αλέξανδρος  δε  ό  βασιλεύς  ην  14 
είί  Κιλικίαν  κατά  τους  καιροί/ς  εκείνους,  οτι  άπεστάτουν  οι  από  των 

τόπων  εκείνων.     15 και  ηκουσεν  Αλέξανδρος,  καϊ  ήλθεν  έπ'  αυτόν  εν  15 
πολέμω·    και  έξήγαγεν   Πτολεμαίος   καϊ  άπήντησεν  αύτω   έν  χειρι 
Ισχυρά,  καϊ  ετροπώσατο  αυτόν.     16 και  εφυγεν  Αλέξανδρος  εις  την  ι6 
Άραβίαν,  του  σκεπασθήναι  αυτόν  έκει·  6  δε  βασιλεύς  Πτολεμαίος 

ύψώθη.     17  καϊ  άφεϊλεν  Ζαβδιήλ  ό  'Άραψ  την  κεφαλήν  Αλεξάνδρου,  17 
και  άπέστειλεν  τω  ΐΐτολεμαίω.     18 και  6  βασιλεύς  "Πτολεμαίος  απέ-  ι8 
θανεν  εν  τη  ημέρα  τη  τρίτη,  και  οι  οντες  εν  τοις  όχυρώμασιν  αύτοΰ 

άπώλοντο  υπό  των  εν  τοις  όχυρώμασιν.   19  και  έβασίλευσεν  Αημήτριος  19 
έτους  εβδόμου  και  εξηκοστού  και  εκατοστού. 

20 Έι>  ταϊς  ήμέραις  έκείναις  συνήγαγεν  Ίωναθάν  τους  εκ  της  Ίου-  2ο 
δαίας,  τού  εκπολεμήσαι  τήν  ακραν  τήν  εν  Ιερουσαλήμ·  και  εποίησαν 
επ'  αυτήν  μηχανάς  πολλάς.    21  και  έπορεύθησάν  τίνες  μισούντες  το  2ΐ 
έθνος  αυτών,  Άνδρες  παράνομοι,  προς  τον  βασιλέα,  και  άπήγγειλαν 

αύτω  οτι  Ίωναθάν  περικάθηται  τήν  ακραν.    22 και  άκουσας  ώργίσθη'  22 
ως  δε  ηκουσεν,  εύθέως  άναζεύξας  ήλθεν  εις  Τίτολεμαίδα,  και  εγραψεν 
Ίωναθάν  τού  μή  περικαθήσθαι  και  τού  άπαντήσαι  αυτόν  αύτω  συν- 

μίσγειν  εις  Πτολεμαίδα  τήν  ταχίστην.     23 ως  δε  ηκουσεν  Ίωναθάν,  23 
εκέλευσεν  περικαθήσθαί'  και  επέλεξεν  τών  πρεσβυτέρων  Ισραήλ  και 
τών  ιερέων,  και  εδωκεν  αυτόν  τώ  κινδύνω.    24 και  λαβών  άργύριον  24 
και  χρυσίον  και  Ίματισμόν  και  έτερα  ξένια  πλείονα,  και  έπορεύθη 
προς  τον  βασιλέα  εις  Τίτολεμαίδα,  και  εύρεν  χάριν  εναντίον  αύτού. 

25 καϊ  ένετύγχανον  κατ  αύτού  τινές  άνομοι  τών  εκ  τού  έθνους.     26 καϊ  ̂  
εποίησεν  αύτω  ό  βασιλεύς  καθώς  εποίησαν  αύτω  οι  προ  αύτού,  καϊ 

ύψωσεν  αυτόν  εναντίον  πάντων  τών  φίλων  αύτού.    27 καϊ   εστησεν  27 
αύτω  τήν  άρχιερωσύνην ,  καϊ  όσα  άλλα  είχεν  τίμια  το  πρότερον,  και 

«V       13  εισηλθεν]  εξηλθεν  Κ*  (εισηλθ.  ̂ ·».       |  Αντιοχειαν  V  |  Αιγύπτου  και 
Ασίας  \\  Αΐ7·  και  το  της  Ασ.  V       14  ευ  Κιλικία^]  εν  Κιλικία  15  ηλθον 
Κ*  (ηλθεν  &0·3)  |  αυτόν  ΐ°]  αυτών  V3  \  οχη  εν  ι°  Κε·3ν  |  Πτολεμαίος]  +  την 
δυναμιν  Νε·3  16  οηι  αντον  £\*  (Ιιαβ  Κ0·3)  18  ο  βασιλεύς]  οιη  ο  Ν* 
(Ιιαβ  Κ0·13)  |  οιη  εν  ι°  Κ  19  έβδομου... εκατοστού]  ζ'  και  ξ'  και  ρ'  Χ 
20  εκειναισυνη-γα-γεν  Κ  |  εκπολεμήσαι]  πολεμησαι  &  \  εποιησεν  ̂   |  εν  αντη  Χ* 
(επ  αυτήν  Κ0·3·  ε·ι>)  21   επορευθημεν  ς\*  (-σαν  &<ε·3)  |  εθνος]  +  ημώ[  Ν* 
(ΐπιρίΌΟ  Κ1·  ε·3)  22  περικαθήσθαι]  +  τη  ακρα  Κε·3  \  συνμισγειν  (σννμιγειν 
V*  σνγμιγηναι  V3)]  ρΓ  κ  Νε·3  23  οιη  δε  Κ*  (ΗςΛ  Νε·Λ)  |  εττελεξεν]  ε£ελε£ε»> 
Κ  |  ιερέων]  Ιουδαίων  Κ  |  αυτόν]  εαυτόν  Ν  24  έτερα  ξένια]  εταραξεν  τα  Α  | 
πλειον  Ν*  (πλείονα  Κ0·3)  |  οηι  και  5°  V  26  οι  προ  αυτού  αυτω  Ν  | 
πάντων  των  φ.  αυτού]  των  φι\ω\  αυτού  πάντων  ̂   πάντων  τ.  φ.  α.  πάντων 
(δϊο)  V         27  αρχιεροσυνην  ΑΥ* 
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28  εποίησεν  αύτδν  τών  πρώτων  φίλων  ηγείσθαι.  28  και  ηξίωσεν  Ίωναθάν 
τον  βασιλέα  ποιησαι  την  Ίουδαίαν  άφορολόγητον  και  τάς  τρεις  τοπαρ- 

χίας και  την  Έ,αμαρϊτιν,  και  επηγγειλαντο  αύτω  τάλαντα  τριακόσια. 

29  29και  εύδόκησεν  6  βασιλεύς,  και  Έγραψαν  τω  Ιωναθάν  (πιστολάς  περ\ 
3ο  πάντων  τούτων  άγουσας  τον  τρόπον  τούτον  3°Βασιλεύς  Αημητριος 
3ΐ  Ίωναθάν  τώ  άδελφώ  χαίρειν,  και  εθνει  Ίουδαίω.     31  το  άντίγραφον 

της  επιστολής,  ης  εγράψαμεν  Αασθενει  τώ  συγγενεΐ  ημών  περί  υμών, 

32  γεγράφαμεν    και    προς   ν  μας,    οπως    'ίδητε    32  Βασιλεύς    Αη  μητριός 
33  Αασθενει  τω  πατρϊ  χαίρειν.  33τώ  εθνει  τών  Ιουδαίων  φίλοις  ημών 

και  σνντηρούσι  τά  προς  ημάς  δίκαια  εκρίναμεν  άγαθοποιησαι,  χάριν 
34  της  εαυτών  εύνοιας  προς  ημάς.  3*εστάκαμεν  ουν  αύτοϊς  τά  ορια  της 

Ιουδαίας  και  τούς  τρεϊς  νομούς,  *  Αφαίρεμα  και  Λυδδά  και  'Ραθαμείν 
προσετέθησαν  ττ\  Ιουδαία  από  της  Σαμαρίτιδος·  και  πάντα  τά 
συγκυρούντα  αύτοΐς  πάσιν  τοις  θυσιάζουσιν  εις  Ιεροσόλυμα,  αντί 

τών  βασιλικών  ών  ελάμβανεν  6  βασιλεύς  παρ*  αύτών  το  πρότερον 
35  κατ  ενιαυτον  άπο  τών  γενημάτων  της  γης  και  τών  άκροδρύων.  35  και 

τά  αλλα  τά  ανήκοντα  ημίν  άπο  του  νυν  τών  δεκατών  και  τών  τελών 
τών  ανηκόντων  ημϊν,  και  τάς  του  αλος  λίμνας,  και  τούς  ανήκοντας 

36  ημϊν  στεφάνους,  πάντα  επαρκεσομεν  αύτοϊς.    36  και  ουκ  άθετησεται 
37  ούδεν  τούτων  άπο  του  νυν  επ\  τον  άπαντα  χρόνον.  37 νυν  ούν  επι- 

μελεισθε  του  ποιησαι  τούτων  άντίγραφον,  και  δοθητω  Ίωναθάν,  και 

38  τεθητω  εν  ορει  τώ  άγίω  εν  τόπω  επιτηδείω  επισήμω.  38 Και 
'ίδεν  Αημητριος  ό  βασιλεύς  οτι  ησύχασεν  η  γη  ενώπιον  αύτού 
και  ούθεν  αύτω  άνθεστηκει,  και  άπελυσεν  πάσας  τάς  δυνάμεις 

αύτού,  εκαστον  εϊς  τον  'ίδιον  τόπον,  πλην  τών  ξένων  δυνάμεων 
ών  εξενολόγησεν  άπο  τών  νήσων  τών  εθνών   και  ηχθρασαν  αύτών 

27  των  τρωτών]  οπι  των  Κ*  (ηαο  Κ0·3)  οπι  πρώτων  V  28  Ιουδαία  Ν* 
(-δαιαν  Κ0·3)  |  τα?  τρεις  τοπαρχίας]  τρις  τριηραρχίας  Κ*  (τας  τρις  τοπ. 
^ο.3,       |  Σαμαρειτιν  Κν*  |  επηγγειλατο  29  επιστολην  V  |  εχονσαν  V 
30  Ιουδαίων  ΚΑ^ν  31  οπι  το  Κ  |  σννγενει  Κ  |  ημων]  υμων  Κ*Α*νί{1  (ημ. 
^ε.αΑ.3)  32  Αασθενι  ΚΑ  33  ημων]  ονσιν  Κ  |  συντηρουσιν  V  |  αγαθόν 
ποιησαι  Κ  |  εαυτών]  εξ  αντων  XV  34  εστακιμεν  Κ  |  οπι  ουν  Κ  |  οπι  αυτοις 
ι°  V  |  τα  ορια]  τα  τε  ορ.  |  Αφερεμα  ΑΥ  \  Ιουδεα  Η  (-δαια  Κ€  Ά)  \  Σαμαρειτ. 
V  |  συνκυρουντα  |  πασι  V  |  ακροδυων  Α  35  τελών]  +  και  Κ*  (ΐπιρίΌΟ 
^ι?(ηοηο.α)^  |  τ0  του  αχ05  λιμνών  Κ*  (τα5  τ.  αλ.  λιμνας  ϋ^3-)  \  παντας  0.  Ι 
επαρκεσωμεν  Κ  36  αθετήσετε  Κ  αθετηθησεται  V  |  ουδέν]  ουδε  εν  Κ  | 
νυν]  +  απο  του  νυν  Κ*  (ίτηρΓοΙ)  Κ0  3)  |  επι]  εις  Κ*  και  βι$  Κε  α  37  επι- 
μελεσθαι  ΚΥ  |  Ίναθαν  V*  |  ορει]  \π  τω  Κ  |  το7τω  επιτηδείω]  τω  τοπω  επιτηνιω 
Ν*  (επιτηο.  Ν*·»)  38  ειδεν  Νν  |  ουδέν  Νν  |  ανθιστ.  Υ*  (ανθειστ.  V3)  Ι 
οπι  πάσας  Κν  |  οπι  εις  τον  Α  |  ίδιον  τόπον]  τ.  αντου  V  |  δυνάμενων  Ν  | 
ηχθρασαν  αυτών]  ηχθραινον  αυτω  ς\  ηχραναν  (ηχθρ.  V1)  αι»τω  V 
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Α  πάσαι  αι  δυνάμεις  αι  άπο  των  πατέρων.  ̂ Ύρίιφων  δε  ην  των  39 

πάρα.  Αλεξάνδρου  το  πρότερον,  και  'ίδεν  οτι  πάσαι  αϊ  δυνάμεις 
καταγογγνζονσιν  κατά  τον  Δημητρίου,  και  έπορενθη  προς  Σιν- 

μαλκονή  τον  "Αραβα,  ος  ετρεφεν  τον  Άντίοχον  το  παιδάριον 
το  τον  Άλεξάνδρον  40  και  προσήδρενεν  αυτω,  όπως  παραδοι  40 
αυτόν  αντω,  οπως  βασιλεύση  άντι  του  πατρός  αυτοϋ·  και  άπ- 
ήγγεϊλαν  αύτώ  οσα  συνετέλεσεν  Δημήτριος,  κα\  την  εχθραν  ην 

εχθρα'ινουσιν  αντω  αι  δυνάμεις  αυτού·  και  εμεινεν  έκεΐ  ημέρας 
πολλάς.  41  Και  άπέστεϊλεν  *1ωναθάν  προς  Δημήτριον  τον  41 
βασιλέα,   Ινα  έκβάλη  τους  εκ  της  άκρας  εζ  Ιερουσαλήμ  και  τους 

εν  τοις  οχυρώμασιν  ήσαν  -γαρ  πολεμούντες  τον  Ισραήλ.    42  καϊ  απέ-  42 
στειλεν  Δημήτριος  προς  Ίωναθάν  λέγων  Ού  μόνον  ταύτα  ποιήσω  σοι 

και  τώ  εθνει  σου,  αλλ*  ή  δόξη  δοξάσω  σε  και  το  έθνος  σον,  εάν 
ευκαιρίας  τύχω.    43 νυν  ονν  ορθώς  ποιήσεις  άποστείΧας  ήμΐν  άνδρας  43 
οι  συμμαχήσουσίν  μοι,  οτι  άπέστησαν  πάσαι  αι  δυνάμεις  μου.    44  και  44 
άπέστεϊλεν   Ιωναθάν  άνδρας  τρισχιλίους  δυνατούς  Ισχνι  αντων  εϊς 

*Αντιοχίαν,  και  ήΧθοσαν  προς  τον  βασιλέα,  και  ηνφράνθη  ό  βασιλεύς 
έπ\  τη  έφόδω  αντων.    45  και  έπισννήχθησαν  οι  εκ  της  πόλεως  είς  45 
μέσον   της    πόΧεως    εϊς    άνδρας    δώδεκα  μνριάδας,   και  ήβονλοντο 

άνεΧεΙν  τον  βασιλέα.     46 και  εφνγεν  6  βασιλεύς  εϊς  την  ανλήν,  και  46 
κατελάβοντο  οι  εκ  της  πόλεως  τάς  διόδονς  της  πόλεως,  και  ή'ρξαντο 
έκπολεμεΐν.    47 και  έκάλεσεν  ό  βασιλεύς  τονς  Ίονδαίονς  έπ\  βοήθειαν,  47 
και  έπισννήχθησαν  προς  αντον  πάντες  άμα·  και  διεσπάρησαν  έν  τη 
πόλει·  και  άπέκτειναν  έν  τη  πόλει  εν  τη  ημέρα  εκείνη  εις  μνριάδας 
δέκα.    48 και  ένεπνρισαν  την  πόλιν,  και  έλάβοσαν  σκΐιλα  πολλά  έν  48 

εκείνη  τη  ήμέρα,  και  έσωσαν  τον  βασιλέα.    49 και  'ίδον  οι  άπο  της  49 
πόλεως  οτι  κατεκράτησαν  οι  ΊονδαΊοι  της  πόλεως  ώς  ήβονλοντο,  και 
ήσθένησαν  ταΐς  διανοίαις  αντων,  και  έκέκραξαν  προς  τον  βασιλέα 

Κν  39  ειδεν  0\τ  \  Σινμαλκουη]  Ιμαλκονε  XV  |  ετρεφεν]  ετρεφεν  (εθρεφεν 
5$ι,  αΐ>)  |  τον  Αντιοχον]  οπι  τον  XV  \  το  του  Αλεξ.]  τον  του  Αλεξ.  XV  40  οηα 
οπως  παραδοι  αυτόν  αντω  Χ  |  παραδω  V  |  βασιλεύσει  V*  (-ση  V3)  |  απηγγει- 
λεν  XV  |  οσα]  α  V  |  συνετέλεσεν]  συνετασσεν  XV  |  Δημήτριος)  ρΓ  ο  XV 
42  Δημητριος]  +  ο  Χ*  (ίπιρΓΟΟ  Κ1·0)  |  ταύτα  μόνον  XV  |  αλλα  Κ*  (αλλ  η 
Χ0·3)   |   δοξη  Χ0·3  |   εαν]  αν  XV  43  αττοστελλων  V  |   ημιν]  μοι  XV 
44  τρισχιλιους]  "~\-  Χ*  //  Χε·3  \  αυτών  ι°]  αυτω  XV  |  Αντιοχειαν  V  |  ηλθο\ 
XV  |  ευφρ.  V  45  βκ]  απο  XV  |  οιη  ευ  2°  Α  |  ανδρών  XV  46  πολί^ί 
ΐ°]  οικίας  Χ  \  εκπολεμειν]  πολεμειν  XV  47  εττεσυνηχθ.  V  [  πάντες  προς 
αντδ\  Χ  οπι  V  |  οχα  εν  τη  πολει  (2°)  XV  48  ελαβον  XV  |  οιώ  εν  V 
49  ειδον  XV  |  οπι  ως  ήβονλοντο  Χ*  (1ιαΙ>  ως  εβουλοντο  Χε·3ν)  \  εκεκραξαν] 
εκρατησαν  Χ*  έκραξαν  Χ0·3 
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5ο  μετά  δεησεως,  λέγοντες  5°Δόν  ημΐν  δεξιάς,   και  παυσάσθωσαν  οί  Α 
5ΐ  Ιουδαίοι  πολεμονντες  ημάς  και  την  πάλιν.    51  κ  αϊ  εριψαν  τά  όπλα, 

και  Εποίησαν  είρηνην   και   εδοξάσθησαν  οι  Ιουδαίοι  Εναντίον  του 
βασιλέως  και  ενώπιον  πάντων  των  εν  τη  βασιλεία  αυτόν·  και  βατέ* 

52  στρεψαν  εις  Ιερουσαλήμ  έχοντες  σκύλα  πολλά.  52 και  εκάθισεν  6 
βασιλεύς  Δημήτριος  επι  θρόνου  της  βασιλείας  αύτοΰ,  και  ήσνχασεν 

53  ή  7*1  ενώπιον  αύτοΰ'  53 και  εψεύσατο  πάντα  οσα  είπεν,  και  ̂ λλο- 
τριώθη  τώ  Τωναθάν  και  ουκ  άνταπεδωκεν  τάς  εύνοιας  ας  άνταπεδωκεν 

54  ούτω,  και  εθλιψεν  αυτόν  σφόδρα.  54Μβτά  δβ  ταύτα  άπεστρεψεν 

Τρύφων  και  *Αντίοχος  μετ   αυτού,  παιδάριον  νεώτερον  και  εβασ'ι- 
55  λενσεν,  και  επεθετο  διάδημα,  55 και  επισυνηχθησαν  προς  αύτόν 

πάσαι  αι  δυνάμεις  ας  άπεσκοράκισεν  Δημήτριος,  και  επολεμησαν 

56  προς  αύτόν,  και  εφνγεν  και  ετροπώθη·    56 και  ελαβεν  Τρύφων  τα 
57  θηρία,  και  κατεκράτησεν  Άντιοχίας.  57  και  εγραψεν  Άντίοχος  ό 

νεώτερος  Ίωνάθα  λέγων  "ίστημί  σοι  την  άρχιερωσύνην,  και  καθί- 
στημί  σε  επί  των  τεσσάρων  νομών,  και  είναι  σε  τών  φίλων  του 

58  βασιλέως.  58  και  άπεστειλεν  αύτώ  χρυσώματα  και  διακονίαν,  και 
εδωκεν  αύτώ  εζονσίαν  πίνειν  εν  χρυσώμασιν  και  είναι  εν  πορφύρα 

59  και  εχειν  πόρπην  χρυσην.  59 και  Σίμωνα  τον  άδελφόν  αύτού  κατέ- 
στησεν  στρατηγόν  άπο  της  κλίμακος  Τύρου  εως  τών  ορίων  ΑΪγύπτου. 

6ο  60 και  εξήλθεν  Ίωναθάν,  και  διεπορεύετο  πέραν  τον  ποταμού  και  εν 
ταίς  πόλεσιν,  και  ήθροίσθησαν  προς  αύτόν  πάσαι  αί  δυνάμεις  Σνρίας 
εις   σνμμαχίαν   και  ηλθεν  εϊς  Άσκάλωνα,  και  απήντησαν   αύτώ  οι 

6ι  εκ  της  πόλεως  ένδόξως.  61  και  άπηλθεν  εκείθεν  εις  Γάζαν,  και  απέ- 
κλεισαν οι  από  Τάζης'  και  περιεκάθισεν  περί  αύτην,  και  ενεπύρισεν 

62  τά  περιπόλια  αύτης  εν  πνρί,  και  εσκύλενσεν  αύτάς·  62  και  ήξίωσαν  οί 
από  Τάζης  Ίωναθάν,  και  εδωκεν  αύτοΐς  δεξιάς·  και  ελαβεν  τούς  νίούς 
τών  αρχόντων  αυτών  εις  ομηρα,  και  εξαπεστειλεν  αύτούς  εις  Τερου- 

49  λέγοντες]  λογον  V  50  δεξιαν  XV  |  ίηοερ  πόλεμε  Κ*  (πολεμονντ.Κ1·^) 
51  έρριψαν  &ν  |  οηι  πάντων  (ηαϋ  Κ0·3)  |  αυτού]  +  και  ωνομασθησαν  εν  τη 
βασίλεια  αυτού  ςΚ*  (ίπιρΓοο  Κ0·3)  |  επεστρεψεν  ς\*  (-ψαν  Κ^3)  52  Δημή- 

τριος ο  βασιλεύς  53  εσπευσατο  Κ*  (εψ.  Κ0·3-)  \  ηλλοτριωθη  τω]  ηλλο- 
τριωθησαν  £\*  (ηλλοτριωθη  τω  Κ0·3)  \  άνταπεδωκεν]  απεδωκεν  Κ  |  οηι  ταϊ 
εύνοιας  ας  ανταπεδωκεν  Κ  ρ  γ  κατα  V  |  εθλιβεν  Κλ7  54  μετ]  ρΓ  και  & 
55  επισυνηχθησαν  (επεσ.  \7)\  επισννησαν  Κ*  (επισυνηχθ.  Κ0-3-)  |  επεσκορακισεν 
Κ*  (απεσκ.  Κ1)  |  Δημήτριος]  +  05  Κ*  (ίπιρίΌΟ  Κ0·3)  |  επολεμησεν  |  ετρο- 
πωθησαν  ̂   56  ΑρτιοχιαΣ  (-χειας  V)]  ρΓ  της  Κ  57  Ιωναθαν  Κ*ν 
τω  Ιωναθαν  $.°·Ά  |  άρχιερωσύνην]  &6<\  δραΐ  ι  νεί  3  ΐη  Α  I  οηι  και  3°  Κ* 
(ηαίο  ̂ ·3)  60  πασαι  αι  δυνάμεις]  πάσα  δνναμις  ί<ν  |  αντω]  αντον  V 
61  Γαζης]  ρΓ  ττ/5  V  |  οηι  εν  V        62  ηξιωσεν  V*  |  δφαν  Ν*  (δε|ια5  Κ<=·3)  | 0Π1  €15  2°  V 
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Α  σαλήμ,  καϊ  διήλθεν  την  χωράν  εως  Δαμασκού.  63 Κα!  ηκουσεν  63 
Ίωναθάν  οτι  παρήσαν  οι  άρχοντα  Δημητρίου  είς  "Κήδες  την  εν  τί}  Γαλι- 
λαία  μετά  δυνάμεως  πολλής,  βουλόμενοι  μεταστήσαι  αυτόν  της  χρείας. 

64και  συνήντησεν  αύτοΐς,  τον  δε  αδελφοί  αυτού  Σίμωνα  κατελειπεν  64 
€ν  τη  χώρα.     65 και  παρενεβαλεν  Σίμων  εν  Βεθσούρα,  και  επολεμει  65 
αυτήν  ημέρας  πολλάς  κα\  συνεκλεισεν  αυτήν.    66 και  ήξίωσαν  αυτόν  66 
του  δεξιάς  λαβεϊν,  κα\  εδωκεν  αύτοίς·  και  εξεβαλεν  αυτούς  εκείθεν 

καϊ  κατελάβετο  την  πάλιν,  και  εθετο  επ'  αυτήν  φρουράν.     67 και  67 
Ίωναθάν   και  ή   παρεμβολή  αυτού  παρενεβαλον  επι  το  ύδωρ  του 

Τεννησάρ·  και  ωρθρισαν  το  πρωι  εις  το  πεδίον  Νασώρ·  68 και  ιδού  68 
παρεμβολή  αλλοφύλων  άπηντα  αυτω   εν  τω   πεδίω,  και  εξεβαλον 

ενεδρον  επ'  αυτόν  εν  τοί,ς  ορεσιν,  αυτοί  δε  απήντησαν  εξ  εναντίας, 
^τά  δε   ενέδρα  εξανεστησαν  εκ   των  τόπων  εαυτών,  και  συνήψαν  69 
πόλεμον  και  εφυγον  οι  παρά  Ίωνάθου  πάντες-  7°ούδε  εις  κατελείφθη  7° 
άπ'  αυτών,  πλην  Ματταθίας  6  του  Άψαλώμου   και  Ιούδας  ό  του 
Χαλφει,  άρχοντες   της    στρατιάς  των   δυνάμεων.     71  και  διερρηζεν  ηχ 
Ίωναθάν  τά  ιμάτια  αυτού,  και  επίθετο  γήν  επί  την  κεφαλήν  αύτοΰ, 

και  προσηύζατο.    72 και  επεστρεψεν  προς  αυτούς  πολεμώ,  και  ετρο-  η* 
πώσατο  αυτούς,  και  εφυγον.    73  και  'ίδον  οι  φυγόντες  παρ  αυτού,  και  73 
επέστρεψαν  προς  αυτόν,  και  εδίωκον  μετ  αυτού  εως  Κάδης  εως  της 
παρεμβολής  αυτών,   και   παρενεβαλον  εκεί.     74 και  επεσον  εκ  τών  74 
αλλοφύλων  εν  τη  ήμίρο-  εκείνη  είς  άνδρας  τρισχιλίους'   και  επε- 
στρεψεν  Ίωναθάν  είς  Ιερουσαλήμ. 

'Καί  'ίδεν  Ίωναθάν  οτι  6  καιρός  αυτω  συνεργεί,  και  επελεξεν  ι 
άνδρας,  και  άπεστεΐλεν  είς  ̂ ώμην  στήσαι  και  άνανεώσαι  την  προς 

αυτούς  φιλίαν  2  καϊ  προς  Σπαρτιάτας  και  τόπους  έτερους  άπεστεΐλεν  2 
επιστολάς  κατά  ταύτα.    3 και  επορευθησαν  είς  'Ρώμην,  και  επορεύ-  3 
θησαν  είς  το  βουλευτηριον,  και  είπαν    Ίωναθάν  ό  άρχιερεύς  και  το 

62  οιώ  την  χωράν  V  63  Κ«δβ5  V  64  συνη\τησαν  εαυτοί*  Χ*  (συνηντη- 
σεν  αντ.  Χ0·3)  |  τον  δε  αδελφον  αντου  Σίμωνα  κατελειπεν]  και  κατελιπεν  τον 
αδ.  αντ.  Σιμ.  Χ  65  Σίμωνα  V*  |  εν~\  επι  XV  \  Βαιθσ.  V  66  ηξιωσεν  V  | 
δβξιαν  Χ*ν  (δεξιάς  Χε·&)  67  παρενεβαλον]  ρΓ  και  Χ  |  οπι  του  Τενν.  V  | 
Υεννησαι  Χ*  (Τεννησάρ  Χ€·3·  ε·15)  |  Νασωρ]  Ασωρ  Χ  68  παρεμβολή]  ρτ  η 
XV  |  εξεβάλεν  Χ*  (εξεβαλον  Χε·Ε)  V  |  αντον]  αυτοις  V  |  απήντησαν] 
παριστηκισαν  Χ  69  ανεστησαν  V  |  εαυτών]  αυτών  XV  |  οηι  και  εφυγον  Χ* 
(Ιιαο  Χε·3)  |  Ιωναθάν  Χ  70  ο  του  Αψαλωμου]  του  ψαλμωδού  Χ  |  Χαλ0ει] 
Χαφει  Χ  72  επεστρεψεν]  υπεστρεφον  Χ*  υπεστρεψςν  Χε·αν  73  ειδον 
XV3  |  φευγοντες  Χ  |  προς]  επ  XV  |  εδιωκαν  Χ  |  \\εδες  XV  74  οηι  εν 
V  |  οηι  άνδρας  V  XII  1  ειδεν  XV  |  ο  καιρός]  οηι  ο  V  |  αυτω]  αυτών 
Χ*  (-τω  (ίοη),  ο.λ,  ς.^  |  επελεξατο  XV  |  ανανεωσασθαι  XV  2  τοπονς]  ρτ 
εις  Χ  |  απεστ.]  ρΓ  και  V  3  επορευθησαν  2°]  εισηλθον  XV  |  ειπον  XV 
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έθνος  των  ̂ Ιουδαίων  απέστειλαν  ημάς  άνανεώσασθαι   την  φιλίαν  Α 
4  αύτοΐς  και  την  συμμαχίαν  κατά  το  πρότ€ρον.  4  και  έδωκαν  (πιστόλας 
αύτοΐς  προς  αντονς  κατά  τόπον,  οπως  προπεμπωσιν  αυτούς  εις  γην 

5  Ιούδα  μςτ    ειρήνης.     5 και  τούτο    άντίγραφον   των   (πιστόλων  ων 
6  εγραψεν  Ίωναθάν  τοϊς  Σπαρτιάταις  6>1ωναθάν  άρχιερεύς  του  Έθνους 

και  η  γερουσία  και  οι  ιερείς  και  ό  λοιπός  δήμος  των  Ιουδαίων  Σπαρ- 
7  τιάταις  τοις  άδελφοϊς  χαίρειν.  7ετι  πρότερον  απεστάλησαν  επιστολαι 
προς  Όνίαν  τον  αρχιερέα  παρά  Ααρείου  του  βασιλεύοντος  εν  ύμιν, 

8  οτι  εστε  αδελφοί  ημών,  ώς  το  άντίγραφον  υπόκειται.  8 και  επεδεξατο 
Όνίας  τον  άνδρα  τον  άπεσταλμενον  ε'νδόξως,  και  ελαβεν  τάς  επι- 

9  στολάς,  εν  αίς  διεσαφεΐτο  περ\  συμμαχίας  και  φιλίας.  9  και  ημείς 
ουν   άπροσδεεΐς  τούτων  οντες,   παράκλησιν   έχοντες  τά  βιβλία  τά 

ίο  άγια  τά  εν  ταϊς  χερσιν  ημών,  10 επειράθημεν  άποστεΐλαι  την  προς 
υμάς  αδελφότητα,  και  φιλίαν  άνανεώσασθαι  προς  το  μη  έξαλλο- 

τριωθηναι  υμών   πολλοί  γάρ   καιροί  διηλθον  αφ'  ου  άπεστειλατε 
ιι  προς  ημάς.  "ημείς  ουν  εν  παντϊ  καιρώ  αδιαλείπτως  εν  ταις  εορταϊς 

και  εν  ταϊς  λοιπαϊς  καθηκούσαις  ημεραις  μιμνησκόμεθα  υμών,  εφ*  ών 
προσφερομεν   θυσιών  και  εν  ταϊς  προσευχαΐς,  ώς  δεον  εστίν  και 

ΐ2  πρέπον  μνημονεύειν   αδελφών.      12 εύφραινόμεθα   δε    επι   τη  δόξη 
13  υμών.     Ι3ημάς  δε  εκύκλωσαν  πολλαχ  θλίψεις  και  πόλεμοι  πολλοί, 
ΐ4  και  επολεμησαν  ημάς  οι  βασιλείς  οι  κύκλω  ημών.  14 ουκ  ηβουλόμεθα 

ουν  παρενοχλείν  ύμίν  και  τους  λοιπούς  συμμάχους  και  φίλους  ημών 

ΐ5  εν  τοϊς  πόλεμοις  τούτοις.  Ιζεχομεν  γάρ  την  εξ  ουρανών  βοηθίαν 
βοηθούσαν  ημιν,  και  ερύσθημεν  άπο  τών  εχθρών  ημών,  και  εταπεινώ- 

ι6  θησαν  οι  εχθροί  ημών.  ι6επελεξαμεν  ουν  Νουμηνιον  >Κντιόχου  και 
Άντίπατρον  Ιάσονος,  και  άπεστάλκαμεν  προς  'Ρωμαίους  άνανεώ- 

σασθαι   την    προς    αυτούς    φιλίαν   και    συμμαχίαν  την  πρότερον. 

ΐ7  17 ενετειλάμεθα  ουν  αύτόις  και  προς  υμάς  πορευθηναι  και  άσπά- 
σασθαι  ύμάς,  και  άποδούναι  ύμϊν  τάς   παρ*  ημών  ε'πιστολάς  περι 

ι8  της    άνανεώσεως    και    της    άδελφότητος    ημών.      18 και   νυν  καλώς 
19  εποιησατε  άντιφωνησαντες  ημιν  προς  ταύτα.  19  Και  τούτο  το 

3  απεστιλεν      |  αυτού]  εαντοΐί  5  άντίγραφον]  ρτ  το  ϊ<ν  [  τοι-  Νν 
σπαρτιαταις  Α  6  αρχ.]  ρτ  ο  V  |  και  η  γερουσία  τον  εθνουϊ        |  Σπαρ- 
τιαταυ]  Σπαρτιαις  Α  7  ετι]  επι  (?€7τει)  Κε·α  |  αρχιερεαν  Κ  |  Ααρών 
ΝΑν*  |  ω?]  ω  Ν*  (ω?  Κε·3)  8  ατεδεξατο  Φ*  \  Ονιας]  ρτ  ο  Ν  |  διεσαφη- 
σατο  V         9  οιτι  και  Κ  |  οη  τα  3°  V  11  εν  2°]  +  τε  Ν  |  οιη  εν  3° 
Ν  |  μνησκομεθα  ^  |  νμων]  ημων  V  |  θνσιαν  Κν  13  οιη  πολλαι  θ\.  κ. 
πο\.  V         14  εβονλ.  V  |  τταρενοχλησαι  15  ονρανον  Ν  |  βοηθειαν  V  | 
ερρυσθημεν  Κνα  |  οιη  ημων  ι°  Κν1  (Γβροδ  ν1ί3ί)        16  Ιασωνοΐ  V       17  υμιν\ 
ημιν  V         18  εττοιησατε]  ποιησεται 
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Α  άντίγραφον  τών  επιστολών  ων  απέστειλαν  *Ονεία  20"Αρης  βασιλεύς  ζο 
"Σπαρτιατών  >Ονεία  Ίερεί  μεγάλω  χαίρειν.    2ιενρεθη  εν  γραφή  περί  τ€  2ΐ 
των  Σπαρτιατών   και  Ιουδαίων,   δτι  αδελφοί  είσ'ιν,   και  οτι  είσ\ν 
εκ  γένους  Αβραάμ.    22 και  νύν  αφ*  ου  εγνωμεν  ταύτα,  καλώς  ποιη-  22 
σετε  γράφοντες  ημιν  περί  της  ειρήνης  υμών.    23  και  ημείς  δε  άντι-  23 
γράφομεν  νμιν  Τα  κτήνη  νμων  και  η  ΰπαρξις  νμών  ημίν  εστίν,  και 
τα.  ημών  νμιν  εστίν  εντελλόμεθα  ονν  οπως  άπαγγειλωσιν  νμίν  κατά 

τα.  αυτά.  24 Και  ηκονσεν  Ίωναθάν  οτι  επέστρεψαν  οι  Άρχοντες  24 
Δημητρίου  μετά  δυνάμεως  πολλής  ΰπερ  το  πρότερον  του  πολεμήσαι 

προς  αυτόν.    25  και  άπήρεν  εξ  Ιερουσαλήμ,  και  άπηντησεν  αυτοις  25 
6ΐ$·  την  Άμαθεϊτιν  χωράν  ου  γάρ  εδωκεν  αντοΐ,ς  ανοχήν  του  εμβατεύσαι 
εις  την  χωράν  αυτού.     26 και  άπεστειλεν  κατασκόπους  εϊς  την  παρεμ-  26 
βολήν   αυτού·   και   επέστρεψαν,    και   άπήγγεΐλαν   αύτώ    οτι  Ούτως 
τάσσονται  επιπεσεϊν  επ'  αυτούς  την  νύκτα.    27 ώς  δε  εδν  6  ήλιος,  27 
επεταξεν  Ίωναθάν  το"ις   παρ*  αυτού  γρηγορειν   και  είναι  επι  τοϊς 
οπλοις,   ετοιμάζεσθαι  εϊς  πόλεμον   δι    ολης  της    νυκτός·   και  εζε- 
βαλεν  προφύλακας  κύκλω  της  παρεμβολής.     28 και  ηκουσαν  οι  υπε-  28 
ναντ'ιοι  οτι  ήτοίμασται  Ίωναθάν  και  οι  παρ   αυτού  εις  πόλεμον,  και 
εφοβήθησαν  και  επτηζαν  την  καρδ'ιαν  αυτών,  και  άνεκανσαν  πυράς  εν 
τη  παρεμβολή  αυτών.    29Ίωναθάν  δε  και  οι  παρ'  αυτού  ουκ  έγνωσαν  2ο 
εως  πρωί·  εβλεπον  γάρ  τά  φώτα  καιόμενα.     30 και  κατεδίωζαν  οπίσω  30 
αυτών,   και  ουκ   εκατελαβεν  αυτούς,  διεβησαν  γάρ  τον  ̂ Ελεύθερον 
ποταμόν.    31  και  εζεκλινεν  Ίωναθάν  επι  τους  "Αραβας  τους  κάλου-  31 
μένους   Ζαβαδαίους,   και   επάταζεν   αυτούς,    και    ελαβεν  τά  σκύλα 

αυτών.    32 και  άναζεύξας  ηλθεν  είς  Ααμασκόν,  και  διώδευσεν  εν  πάση  32 
τη  χώρα.    33 και  Σίμων  εξήλθεν  και  διώδευσεν  εως  Άσκάλωνος,  και  33 
τά  πλησίον   όχυρώματα,   και  εξεκλινεν  εις  Ίόππην   και  προκατε- 
λάβετο  αύτην.    34ήκουσεν  γάρ  οτι  βούλονται  το  όχύρωμα  παραδούΐ'αι  34 
τοις  παρά  Δημητρίου,  και  εθετο  εκεί  φρουράν,  οπως  φυλάσσωσιν 
αύτην.  35Και  επεστρεψεν  Ίωναθάν  και  εξεκκλησίασεν  τους  35 

19  οιη  ων  Α*  \  απεστεϊλεν  ^ε·Λ  19 — 20  Ονεια  Αρης]  Ονια  Αρης  Χ*  ν':<1 
Ονιαρης  Χ^νίάγ*  Ονειαρης  Αν'ιά  20  Ονεια]  ίηοερ  ν  Χ*  (ΐιηρΓοΙ)  Χ1  (ίθΓΐ> ροδίεα  Γ3.5)  Ονια  V  |  χαίρων  (δίηε  ίηίβΓρυηοΐ)  Α  21  εισιν  αδελφοί  XV  | 
εκ  γένους]  εγγενούς  Α  22  ίηοερ  νυν  αυν  V*  (ν.  αφ  ου  V1)         23  ημείς] 
υμεις  Χ*  (ημ.  Κ0-3-)  |  αντιγραφομεν]  ίηίερ  αντιγραφον  Χ*  (-φομεν  Χ0·3  <νίά1)  | 
υμων  ΐ°]  ημων  V  |  νμων  α°]  ημων  V1  |  ημιν]  υμιν  V  |  ημων  υμιν]  υμων  ημιν 
V  |  τα  αυτα]  ταύτα  XV  24  οι  αρχοι/τβϊ]  οιτι  οι  Ν*  (ΗαΙ)  Χ0·3)  |  ττολ^μησαι] 
πορευθηναι  V  25  Αμαθεϊτιν  (-θιτην  V*  -0ΐ  τί/^  V3)  χω^αν]  χ.  Αμαθιτιν  Χ 
27  Τ175  ν.]  οιη  τ^ϊ  V  28  παρ]  πατέρες  Χ  |  τ?7  κάρδια  XV  |  οηι  αιτωι/  ι°  V 
30  κατεδιωξεν  XV  +1ωναθαν  XV  |  ου  κατελαβεν  XV  31  Ζαβαδεονς  Χ 
32  τη  χωρά]  ονα  τη  XV        33  εξεκλιναν  V        34  ηκουσαν  V  |  ηβουλοντο  V 
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πρεσβυτέρους  του  λαού,  και  έβουλεύσατο  μετ  αυτών  του  οικοδομήσαι  Α 

36  όχυρώματα  έν  τη  Ιουδαία,  36  κα\  προσυψώσαι  τα.  τείχη  Ιερουσαλήμ, 
και  ν^τώσαι  νψ·ος  μέγα  ανά  μέσον  της  άκρας  κα\  της  πόλεως  εις  το 
διαχωρίσαι  αυτήν  της  πόλεως,  Ινα  ή  αύτη  κατά  μάνας,  οπως  μήτε  άγο- 

37  ράζωσιν  μήτε  πωλώσιν.  37  και  συνήχθησαν  του  οίκοδομειν,  καίεπεσεν 
του  τείχους  του  χειμάρρου  του  έξ  άπηλιώτου,  και  έπεσκεύασεν  το  κα- 

38  λούμενον  Χαφεναθά.  38και  Σίμων  ωκοδόμησεν  τήν  Άδιδά  έν  τή  σεψηλά, 
39  και  ώχύρωσεν  θύρας  και  μοχλούς.  39  Και  έζήτησεν  Τρύφων 

βασιλεύσαι  της  Ασίας  και  περιθέσθαι  το  διάδημα  και  εκτεϊναι  χείρας 

4ο  έπ\  Άντίοχον  τον  βασιλέα.  40  και  ηύλαβήθη  μή  ποτε  ουκ  έάση  αυτόν 
*Ιωναθάν  και  μη  ποτε  πολεμηση  προς  αυτόν,  και  έζήτει  πόρον  τον 

4ΐ  συλλαβεΐν  αύτον  του  άποκτεϊναΐ'  και  άπάρας  ήλθεν  εις  Βεθσά.  41  και 
έξήλθεν   Ίωναθάν   εϊς  άπάντησιν   αύτω   έν   τεσσεράκοντα  χιλιάσιν 

42  ανδρών  έπιλελεγμέναις  εις  παράταζιν,  και  ήλθεν  εις  Βαιθσάν.  42 και 
είδεν   Τρύφων   οτι   πάρεστιν   μετά  δυνάμεως   πολλής,   και  εκτεϊναι 

43  χείρας  επ'  αύτον  ηύλαβήθη.  43  και  έπεδέξατο  αύτον  ένδόξως,  και 
συνέστησεν  αύτον  πάσιν  τοϊς  φίλοις  αύτού,  και  εδωκεν  αύτω  δόματα, 
και  έπέταξεν  τοις  φίλοις  αύτού  και  ταϊς  δυνάμεσιν  αύτού  νπακούειν 

44  αύτω  ωσαύτως.    44  και  είπεν  τω  Ίωναθάν  "ίνα  τί  εκοψας  πάντα  τον 
45  λαόι>  τούτον  πολέμου  μή  ένεστηκότος  ήμϊν  ;  45 και  νυν  άπύστειλον 

αυτούς  εϊς  τούς  οίκους  αυτών,  έπίλεζον  δε  σεαυτω  άνδρας  ολίγους 

όΐτινες  έσονται  μετά  σού·  και  δεύρο  μετ  εμού  εις  Τίτολεμαίδα,  και 
παραδώσω  σοι  αύτήν  και  τά  λοιπά  όχυρώματα  και  τάς  δυνάμεις  τάς 
πολλάς  και  πάντας  τους  έπι  τών  χρειών,  και  έπιστρέψας  άπελεύ- 

46  σομαΐ'  τούτου  γάρ  χάριν  πάρειμι.    46 και  έμπιστεύσας  αύτω  έποίησεν 
35  εβουλευετο  #Υ  |  οχυρωμασιν  V*  (-τα  V1)  36  υψος  μέγα]  μεως  (δίο) 

μεγαν  Κ*  υψος  μεγαν  \&·Ά  \  οχά  εις  το  διαχωρίσαι  (-ρησαι  Α)  αυτήν  της  πόλεως 
Κ*  (ηα.ο  Κ0·3)  |  οιη  οπως  μήτε  αγορασωσιν  μήτε  πωλωσιν  Κ*  ηδΙ>  οπως  μ. 
αγορασωσιν  μ.  πωλησωσιν  #£·Ά  \  αγορασωσιν  V  37  του  (τω  Κ*  του  Κ0·1·) 
οικοδομειν'\  +  την  πολϊΐ  #  + πόλεις  V  |  επεπεσαν  Κ  επεπεσεν  V  |  τείχους]  χειους 
Κ*  (τειχ.  Νε·3'  ε·ι>)  |  επεσκιασαν  V  |  τον  κα\.  Χ  38  οικοδομησεν  Κ  |  Αδιδα] 
λδειδα  Κ  δΐιρεΓ  Α  α  ριιηοία  ροδίηΐ  Α?νίά  |  σεφηλα]  +  πεδινή  (\πιρτο\> 
^ο.3,  αΐ>)  γ  |  ωχυρωσεν]  +  αυτήν  και  επεστησεν  Κ  V  39  εκτεϊναι  χείρας] 
εξετεινε]  την  χείρα  Κ  |  επι]  επ  £<ν  40  ευλαβηθη  |  εασει  V*  |  πολεμήσει 
V*  |  οηι  πορον  £\  |  του  συλλαβεΐν]  οηι  του  \  του  ι°]  και  V  |  αποκτείσαι] 
απολεσαι  XV  |  ατταρας  ηλθεν]  παρεισηλθεν  V  |  Βαιθσαν  41  αυτού  V*  | 
τεσσεράκοντα]  μ'  Κ  |  εττιλελεγμενων  ^α·3  -ναι  Α  42  ιδεν  V*  |  παρεστιν] 
ηλθεν  £\  |  οιη  και  2°  |  αυτόν]  αυτήν  &ε·3  {-τον  πΐΓδ  ̂ ε1>)  |  ηυλαβηθη  (ευλ. 
£^ν)]  ρΓ  και  ̂ ε·»να  43  ενδοξως]  ευλόγως  &ν*  (ενδ.  $.°·Ά)  \  συνεταξεν 
Κ*  (συνεστ.  £\Ζ  Λ)  συνηντησεν  V  |  7τασι  V  |  οιη  και  εδωκεν  αυτω  δοματα 
και  επεταξεν  τοις  φιλοις  αυτού  Κ*  (ηαΐ)  Κ<:·Η)  V  |  αυτω  7°]  αυτού  #*  (-τω 
^·3)ν  |  ωσαύτως]  ως  αυτού  ί<ν  44  εκοψας]  εκοπωσας  V  |  οηι  πάντα  [ 
μη  ενεστηκοτος  ημιν  πολέμου  Η  45  επιλεξαι  £<ν  |  7τολλα$]  λοιπαϊ 
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Α  καθώς  εΐπεν,  και  έξαπέστειλεν  τάς  δυνάμεις,  και  άπήλθον  εις  γην 

Ιούδα.    47  κατέλειπεν  δε  μεθ*  εαυτού  άνδρας  τρισχιλίους·  ως  δισχιλίους  47 
άφήκεν  εν  τη  Τάλιλαία,  χίλιοι  δε  συνήλθον  αυτω.  48Ώγ  δε  48 
είσήλθεν  Ιωναθαν  εις  ΤΙτολεμαίδα,  απέκλεισαν  οί  ΤΙτολεμαϊται  τάς 
πύλας,  και  συνέλαβον  αυτόν,  και  πάντας  τους  συνελθόντας  μετ  αυτού 

άπέκτειναν   εν  ρομφαία.     49 και  άπέστειλεν  Τρύφων   δυνάμεις  και  49 
ΐππον  εϊς  ΤαΧίΧαίαν  εις  τό   πεδίον  το  μέγα,  του  άπολέσαι  πάντας 

τούς  παρά  Ίωνάθου.    50 και  επέγνωσαν  οτι  συνελήμφθη   και  από-  50 
λωλεν,  και  οί  μετ  αυτού·  και  παρεκάλεσαν  εαυτούς,  και  επορεύοντο 
συν  ε  στ  ραμμένο  ι  έτοιμοι   εις   πόΧεμον.    51  και  'ίδον  οι  διώκοντες  οτι  $τ 
περι  ψνχής  εστίν  αυτοΐς·   και   επέστρεψαν.     52 και    ήλθον   πάντες  52 
μετ   ειρήνης  εις  γήν  Ιούδα,  και  έπένθησαν  τον  Ίωναθάν  και  τους 
μετ  αυτού,  και  έφοβήθησαν  σφόδρα·  και  έπένθησεν  Ισραήλ  πένθος 
μέγα.    53καί  έζήτησαν  πάντα  τά   εθνη  τα   κύκλω  αυτών   έκτρίψαι  53 
αυτούς·  είπαν  γάρ  Ουκ  εχουσιν  άνδρα  άρχοντα  και  βοηθοΰντα·  νυν 
ούν  ποΧεμησωμεν  αυτούς,  και  έξαρουμεν  εξ  ανθρώπων  το  μνημόσυνον 
αυτών. 

1Κα\  ηκουσεν  Σίμων,  οτι  συνήγαγεν  Τρύφων  δύναμιν  πολλήν  του  ι  XIII 
έΧθεϊν  εϊς  γήν  Τούδα  του  έκτρίψαι  αυτήν.    2 και  είδεν  τον  Χαόν  οτι  2 
ε'στιν  έντρομος  και  εκφοβος,  και  άνέβη  εις  Ιερουσαλήμ  και  ήθροισεν 
τον  Χαόν  3και  τταρεκάλεσεν  αυτούς,  και  είπεν  αύτοΐς  Αύτόι  οϊδατε  3 
δσα  εγώ  και  οί  αδελφοί  μου  και   οίκος  του  πατρός  μου  έποιήσαμεν 
περ\  τών  νόμων  και  τών  άγιων,  και  τούς  πολέμους  και  τάς  στενο- 

χώριας.   4τούτου  χάριν  άπώλοντο  οί  αδελφοί  μου  πάντες  χάριν  του  4 
Ισραήλ,  και  κατελείφθην  εγώ  μόνος.     5  και  νυν  μή  μοι  γένοιτο  φεί-  ζ 
σασθαί  μου  της  ψνχής  εν  παντϊ  καιρώ  θλίψεως·  ου  γάρ  είμι  κρείσσων 

«V       46  εξαπεστιλας  Χ*  (-λεν  Ν0·3)  |  δυνάμεις  (-μις  Χ)]  +  Ιωναθαν  Χε·3  [  και  3°] 
αι  Χ*  (και  Κ0·4)  47  κατελιπεν  Χ  \  εαυτόν]  εαυτούς  Α  |  ωί  δισχιλιους] 
κ  ω$  άνδρας  χίλιους  Χ*  (δισχ.  Χ1)  |  ως]  ων  V  |  τη  Γαλιλαια]  οιη  τη  Χ*  (Η&β 
Χ<=·3)  48  ΥΙτολεμαιδαν  Χ  |  απέκλεισαν]  ίηοερ  αττεκλισε  Κ*  (-σαν  Χ1)  |  Πτο- 
λβμαϊ'ς  XV*  |  συνεισελθοντας  Χ  |  μετ  αυτού]  αυτού  Χ*  αυτω  Χ1  |  αττεκτίί'οΐ' 
Χ*  (-ναν  Χ0·3  <νί£ΐ>)  49  ιππον]  ρΓ  δραί  ι  ΙΐΙ  Α?  (ΓογΙ  ίηοερ  ε  Α*)  |  ευ  2°] 
και  XV  |  7ταρα]  απο  V  |  Ιωναθαν  XV3  50  και  ι°]  ρΓ  ους  Χ  |  επεγν.]  ρν  ουκ 
V  |  οτι]  οτε  δε  Χ  \  συνεστρεμμενοι  Α  51  ειδον  XV  |  αυτοις  εστίν  Υ 
52  Ισραήλ]  ρΓ  πας  XV  53  ε^τ^σέ]  Κ*  (-σαν  Χε·3)  |  ειττον  XV  |  οιη 
άνδρα  XV  |  εξαρωμεν  XV  XIII  1  Τρύφων]  ίηοερ  σ  Χ*  (Τρ.  Χ1)  |  του 
εκτριψαι]  και  εκτρ.  XV  2  ιδεί*  V*  ειδε  Λ7"3  |  έντρομος  εστίν  XV  |  οηι  ευ  Χ* 
(Ηαβ  Χ0-3)  3  ειπον  Α*ίθΓί  |  οίκος]  ρΓ  ο  XV  |  εττοιησαμεν]  ρΓ  πάντες  XV  | 
περι]  χάριν  XV  |  οτη  και  6°  Χ*  (ΗαΙ)  Χε·3)ν  |  οιτι  και  τας  στενοχώριας  Χ* 
(ΗαΒ  Χ°)  V  +  α$  ιδομεν  Χ0·5       4  τούτου]  ων  και  XV  |  πάντες  οι  αδελφοί  μου  XV 
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6  τών  αδελφών  μου.    6πλήν  εκδικήσω  περί  τού  Έθνους  μου  και  περί  Α 
των   άγιων   και    περ\    των   γυναικών   και    των    τέκνων    ημών,  οτι 

7  συνήχθησαν   πάντα   τά    εθνη  εκτρίψαι  ημάς  Έχθρας  χάριν.     7  κα\ 
άνεζωπύρισεν  το  πνεύμα  του  Χαοϋ  αυτού  άκοΰσαι  τών  λόγων  τούτων 

8  8καί    άπεκρίθησαν   φωνή  μεγάλη  λέγοντες  Συ  ει  ημών  ηγούμενος 
9  αντί  Ίώδου  και  Ίωνάθου  του  αδελφού  σου'  9  πολεμησον  τον  πόλεμον 
ίο  ημών,  και  πάντα  οσα  εάν  εϊπης  ημΐν  ποιήσομεν.     10 και  συνήγαγεν 

πάντας  τους  Άνδρας  τούς  πολεμιστάς,  και  ετάχυνεν  του  τελεσαι  τά 

ιι  τείχη  Ιερουσαλήμ,  και  όχυρωσεν  αυτήν  κυκΧόθεν.     "και  άπεστεϊλεν 
Ίωναθάν  τον  του   ΆψαΧώμου   και  μετ    αυτού  δύναμιν   Ίκανήν  εϊς 
Ίόππην,  και  εξεβαλεν  τους  εν  αύτη  οντάς,  και  εμεινεν  εκει  εν 

ΐ2  αύτη.  12  Και  άπήρεν  Τρύφων  άπο  Τίτολεμαίδος  μετά  δυνάμεως 
πολλής  εισελθεϊν  εις  γήν  Ιούδα,  και  Ίωναθάν  μετ  αυτού  εν  φυλακή" 

ΐ3  τ3Σίμων  δε  παρενεβαλεν  εν  Άδι'δοΐί  κατά  πρόσωπον  τού  πεδίου. 
ΐ4  14  και  επεγνω  Τρύφων  οτι  ανέστη  Σίμων  άντϊ  Ίωνάθου  του  άδεΧφού 

αύτού,  και  οτι  συνάπτειν  αύτω  μέλλει  εις  πόΧεμον  και  άπεστειΧεν 

ΐ5  προς   αύτον  πρέσβεις,  λέγων  15Ώ.ερ\  αργυρίου  ου  ωφειλεν  Ίωναθάν 
άδεΧφός  σου  εις  το  βασιΧικόν,  δι  ας  (ίχεν  χρείας,  συνεχομεν  αυτόν. 

ι6  ι6και  νυν  άπόστεϊΧον   αργυρίου   εκατόν  τάΧαντα   και  δύο  τών  υιών 
αύτού  ομηρα,  οπως  μη  αφεθείς  αποστατήσει  αφ'  ημών,  και  άφήσομεν 

17  αύτόν.     17  και  εγνω  Σίμων  οτι  δόΧω  ΧαΧούσιν  προς  αύτόν,  και  πέμπει 
το  άργυριον  και  τά  παιδάρια,  και  μη  ποτε  εχθραν  αρη  μεγάΧην  προς 

ι8  τον  Χαόν,  ι8λεγοντες  "Οτι  ούκ  απέστειλα  αύτω  το  αργύρων  και  τά  παι- 
19  δάρια,  άπώΧετο'  19  και  άπεστειΧεν  τά  παιδάρια  και  τά  εκατόν  τάλαντα· 
2ο  και   διεψ·εύσατο,  και  ούκ   άφήκεν  τον  Ίωναθάν.     20 και  μετά  ταύτα 

ήλθεν  Τρύφων  τού  εμβατεύσαι  εϊς  τήν  πάλιν  και  εκτρίψαι  αύτήν,  και 

εκύκλωσεν  όδον  τήν  εις  *Αδωρά'  και  Σίμων  και  ή  παρεμβολή  αύτού 
2ΐ  άντιπαρήγεν  αύτω   εϊς   πάντα  τόπον  ου  επορεύετο.     21  οι  δε  εκ  της 

άκρας  άπεστελλον  πρεσβευτάς  και  κατασπεύδοντας  αύτον  τού  ελθειν 

6  οτη  περι  3°  |  των  τέκνων  ημων]  τεκν.  υμων  |  συνήχθησαν] 
ίηοβρ  συνε  Ν*  (συνηχθ.  ̂ ·&,^)        7  αυτοί/]  αμα  του  8  Ιουδου  Κ 
-δα  V  |  Ιωναθαν  V3:  ίίβπι  14       9  οπι  ημων  V  |  εαν]  αν  10  εταχυναν 
V  +  αυτοί;  V  |  οχνρωσεν  (οχ  8ΐΐρ  ταδ  Α3?)]  ωχνρωσεν  Κ  V  |  κύκλω  V  11  μετ 
αυτού]  συν  αυτω  V  |  Ιοππη  Α  |  εν  αυτη  οι>ταί]  οντά*  εκει  ΚΎ7"  |  ογπ  εκει  Κ*  (Ηαβ 
Κε·3)ν  |  οιτι  εν  2°  V  12  εισελθειν]  ελθειν  Νν  13  Αδειροις  Ν*  (Αδαδ. 
Κ0·*)  λδιμοις  V         14  οπα  6«  Νν         15  αδελφός]  ρΓ  ο  Κννίά  |  συνειχομεν  Χ 
16  νυν]  ν  ι°  δΐιρ  τα<>  Α3  \  ταλ.  ρ'  Ν  ταλ.  εκατόν  V  |  αποστατηση  Κλ73  -σει  V* 
17  εγνω]  ρΓ  ουκ  V  |  πέμπει]  +του  λαβείν  |  οπι  και  4°  18  επεστειλα 
Κ*  (α7Γβστ.  Κ€·3·  €·ι>)  18 — 19  οη  απωλετο  και  απεστειλεν  τα  παιδάρια  & 
19  εκατόν]  ρ'  &  20  Τρύφων]  +  ν υν  Χ*  (ίπιρΓοΙ)  Νε·3)  |  πολιν]  χωράν  | 
εκυκλωσαν  |  αντιπαρηγαγεν  Κ  \  ου]  +αν  21  άπεστελλον]  +  προς 
Τρύφωνα  ςΚ\Τ  |  οηι  και  ι° 
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Α  προς  αυτόν  δια  της  έρημου  και  άποστεΐλαι  αύτοϊς  τροφός.    22  και  ήτοι-  22 
μασεν  Ύρυφων  πάσαν  την  ΐππον  αυτού  ελθειν  και  εν  τη  νυκτϊ  εκείνη 

η*ν  χιών  πολλή  σφόδρα,  και  ουκ  ήλθεν  δια  τήν  χιόνα·  και  άπήρεν  και 
ήλθεν  εις  τήν  Ταλααδιτιν.    23 ως  δε  ήγγισεν  της  Βασκαμά,  άπέκτεινεν  23 
τον  Ίωναθάν,  και  ετάφη  εκεί.    24 και  έπέστρεψεν  Ύρυφων  και  άπήλ-  24 
θεν  εις  τήν  γην  αυτού.  25Και  άπέστειλεν  Σίμων,  και  ελαβεν  2$ 
τα.  οστά  Ύωναθάν  του  αδελφοί)  αυτού,  και  εθαψεν  αυτόν  εν  Μωδεειμ 

πόλει   των   πατέρων  αυτού.     26 και   έκόψαντο   αυτόν    πάς    Ισραήλ  26 
κοπετόν  μέγαν,  και  έπένθησαν  αυτόν   ήμέρας   πολλάς.    27  και  ώκο-  27 
δόμησεν  "Σίμων  έπ\  τον  τάφον  του  πατρός  αύτοΰ  και  των  αδελφών 
αυτού,  και  υψωσεν  αυτόν  τη  όράσει  λίθω  ξυστώ  έκ  των  όπισθεν 

και  εκ  τών  έμπροσθεν.    28 και  εστησεν  επτά  πυραμίδας,  μίαν  κατε-  28 
ναντι  της  μιάς,  τω  πατρϊ   και  τη  μητρϊ   καϊ   τέσσαρσιν  άδελφοΐς. 

29καί  ταύταις  έποίησεν  μηχανήματα  περιθείς  στύλους  μεγάλους,  και  29 
έποίησεν  επ\  τοϊς  στύλοις  πανοπλίας  εϊς  όνομα  αίώνιον,  και  παρά 
ταΐς  πανοπλίαις  πλοία  έπιγεγλυμμένα,  εις  τό  θεωρεΐσθαι  υπό  πάν- 

των τών  πλεόντων  τήν  θάλασσαν.    3°ούτος  ό  τάφος  ον  έποίησεν  30 
εν    ΜωδεεΙμ    εως   της    ήμέρας  ταύτης.  31 Ό    δε    Ύρυφων  31 
έπορεύετο  δόλω  μετά  Άντιόχου  του   βασιλέως  του  νεωτέρου,  και 

άπέκτεινεν   αυτόν,  32  κα\  έβασίλευσεν  άντ   αυτού,  και  περιέθετο  τό  32 
διάδημα  της  Ασίας,  και  έποίησεν  πληγήν  μεγάλην  έπι  της  γης. 

33 Και  ωκοδόμησεν   Σίμων  τό  όχύρωμα  της  Ιουδαίας,  και   περιε-  33 
τείχισεν   πύργοις  ύψηλοϊς  και  τείχεσιν  μεγάλοις   και   πύργοις  και 
πύλαις  και  μοχλοϊς,  και  εθετο  βρώματα  εν  τοϊς  οχχ'ρώμασιν.    34 και  34 
έπελέζατο  Σίμων  άνδρας,  και  άπέστειλεν  προς  Αημήτριον  τον  βασιλέα 
του  ποιήσαι  άφεσιν  τη  χώρα,  οτι  πάσαι  αϊ  πράξεις  Ύρΰφωνος  ήσαν 
άρπάσαι.    33  και  άπέστειλεν  αύτω  Δημήτριος   ό  βασιλεύς  κατά  τούς  35 
λόγους  τούτους,  και  άπεκρίθη  αύτω,  και  εγραψεν  αύτω  έπιστολήν 
τοιαύτην  36Βασιλενς  Δημήτριος  Σίμων  ι  άρχιερεί  καϊ  φίλω  βασιλέων  36 

«V       21  αντον  2°]  αυτούς  XV  22  οηι  και  3°  V  |  την  χιόνα]  τον  χ.  Χ* 
(την  χ.  Χ^1*)  |  Ταλααδειτιν  Χ  23  οιη  εκει  Χ  24  επεστρεψεν 
(απ.  V)]  +  €κει  Χ  |  γην  αυτού]  αντον  οικιαν  Χ*  (γην  αντ.  Χε·3)  25  "Μωδειν Χ  -διν  V  27  ξεστω  Χ  |  εκ  των  όπισθεν  και  εκ  των  έμπροσθεν]  εκ  των 
εμπρ.  και  οπ.  Χ  εκ  των  οπ.  και  εκ  των  οπ.  (δϊο)  Α  βκ  τ.  οπ.  κ.  εμπρ.  Λ 
28  μια  Χ  |  και  τέσσαρσιν]  κ  τοις  Χ*  κ  τοις  τέσσαρσιν  Χ°3  V  29  ται·ται?] 
ταντα  Χ  |  πανοπλιαν  Χ  |  πλοία]  ποια  Α  |  ενγεγλνμμενα  XV*  |  οιη  των 
πλεόντων  V  30  Μωδειν  XV  (-διν)  33  το  οχνρωμα]  τα  οχνρωματα 
XV  |  Ιουδαιαϊ]  Ιδονμαιας  Χ*  (Ιονδ.  Χ0·3)  |  οηι  και  πνργοις  XV  |  τπΛο<? 
(δίε)  V  34  επελεξεν  XV  |  ήσαν  αρπασαι]  αρπαγαι  Χ*  ησ.  αρπαγ.  Χε  3\' 36  αρχ.]  ρΓ  τω  V 
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37  και  πρεσβντεροις  και  εθνει  Ιουδαίων  χαίρειν.    37 τον  στεφανον  τον  Α 
χρνσονν,   και  τήν   βάιν   ην   άπεστείλατε,  κεκομίσμεθα,  και  έτοιμοι 
εσμεν  τον  ποιεϊν  νμϊν  ειρήνην  μεγάλην,  κα\  γράφειν  τοϊς  έπ\  των 

38  χρειών  του  άφεϊναι  νμϊν  άφεματα.     38  και  οσα  εστήσαμεν  προς  νμάς 
39  εστηκεν,  και  τά  όχνρώματα,  α  ωκοδομήσατε,  νπαρχετω  νμϊν.  39άφίε- 

μεν  δε  νμϊν  άγνοήματα  και  τά  αμαρτήματα  εως  της  σήμερον  ήμέρας, 
και  τον  στεφανον  ον  ώφειλετε·  και  ει  τι  αλλο  ετελωνεΐτο  εν  Ίερονσα- 

4ο\ήμ,  μηκετι  τελωνείσθω·  4°  και  ει  τίνες  επιτήδειοι  νμών  γραφήναι  εις 
τονς  περι  ημάς,  ενγραφεσθωσαν ,  και  γινεσθω  ανά  μέσον  ημών  ειρήνη. 

4ΐ        41*Ετουϊ  εκατοστοί)  εβδομηκοστοί)  ήρθη  6  ζνγος  των  εθνών  άπο  τον 
42  Ισραήλ.  42 και  ή'ρξατο  ό  λαός  Ισραήλ  γράφειν  εν  ταϊς  σννγραφαϊς 

και  σνναλλάγμασιν  "Έτονς  πρώτον  επί  Σίμωνος  άρχιερέως  μεγάλον 
43  και  στρατηγον  και  ήγονμενον  Ιουδαίων.  43Έι>  ταϊς  ήμέραις 

εκείναις  παρενεβαλεν  επί  Τάζαν,  και  εκνκλωσεν  αυτήν  παρεμβολαϊς, 
καϊ  εποίησεν  και  π  ροσήγαγεν  τη  πάλει,  και  επάταξεν  πνργον  ενα, 

44  και  κατελάβετο.     44  και  έζήλλοντο  οι  εν  τη  πάλει  εις  τήν  πάλιν,  και 
45  εγενετο  κίνημα  μεγα  εν  τη  πάλει.  45 και  άνεβησαν  οι  εν  τη  πάλει  σνν 

ταϊς  γνναιξϊ  και  τοϊς  τέκνοις  επι  το  τεϊχος  διερρηχάτες  τά  ιμάτια 
αυτών,  και  εβόησαν  φωνη  μεγάλη   άξιοΰντες  Σίμωνα  δεξιάς  αυτοϊς 

46  δούναι.    46 και  είπαν  Μή  ήμϊν  χρήση  κατά  τάς  πονηρίας  ήμών,  αλλά 
47  κατά  το  ελεάς  σον.  47 και  σννελνθη  αύτοϊς  Σίμων,  και  ουκ  επολεμησεν 

αυτούς·  καϊ  εξέβαλεν  αυτούς  εκ  της  πάλεως,  και  εκαθερισεν  τάς 
οικίας  εν  αις  ην  τά  είδωλα,  και  ουτωί  εϊσήλθεν  εις  αυτήν  ύμνών  και 

48  εύλογών.  48 και  εξέβαλεν  εζ  αυτής  πάσαν  άκαθαρσίαν,  και  κατοί- 
κισεν  εν  αύτη  άνδρας  οϊτινες  τον  νάμον  ποιοϋσιν  και  προσοχύρωσεν 

49  αύτήν,  και  ωκοδάμησεν  έαυτω  εν  αύτη  ο'ίκησιν.  49 Οί  δε  εκ 
της  άκρας  εν  Ιερουσαλήμ  εκωλνοντο  εκπορεύεσθαι  εις  τήν  χώραν  και 

37  βαιν]  βαινην  Κ  \  αφεματα]  ρΓ  τα  38  ωκοδομήσατε]  οικοδομηκατε  XV 
Νν*  39  αφ.  δε]  και  αφ.  V  |  οιώ  νμιν  Νλ7  |  αγν.]  τρτ  τα  V  |  ο<£ειλ.  V*  | 
τελωνισθηθω  V*  40  γινεσθω]  γινεσθω  αν  Ο.*  γινεσθωσαν  (ροδίεα  Γ8.8 
σαν  ̂ ?)  41  εκατοστού  εβδομηκοστού]  ο'  και  εκατοστού  ^  εβδ.  κ.  εκατ.  V 
42  οιώ  Ισραήλ  |  συγγρ.  V  |  συναλλάγματα  ^  |  πρώτου  (  τους  Α)]  α'  ςΚ  \ 
στρατηγού]  +  με  Κ*  (ίηιρίΌΟ  43  παρενεβαλλεν  Κ  |  εποι^σει*]  +  ελεοττολίϊ' 
Κ  +  ελεπολεΐ5  V  |  επαταξαν  V  44  εξειλοντο  V*  \  πολει  ι°]  ελεοττολει  Κλ7  | 
μεγα  εν  τη  7Γολει]  εν  τη  π.  μ.  Κλ7  45  ταυ  γυναιξί  {-ξιν  V)]  οιώ  ταυ  £ν  |  οητι 
αξιονντες  Κ*  (Ηα1>  ̂ ε·Λ)  |  Σειμωνα  Κ  |  δε£ια$]  δει  Ίδιας  Κ*  (δεξιάς  Ν0·8·  °·1)) 
46  ειπον  V  |  ημιν]  ημην  (δίο)  Α*  (<;3ΐι>  47  οηι  αιτου  Κ*  (Ηαο  Ν0··1)  |  εκ]  εξω 

\  εκαθαρισεν       ίίειτι  50  |  ευλόγων]  +  τον  θν  V  48  και  ΐ°]  κ\  και  ̂ * 
(ΐ'ίΐδ  κ  Χ?)  |  κατωκησεν  V*  |  ποιησωσΐ]  Κ  ττοιησουσιν  V  |  ττροσωχυρωσεν  | 
οπι  αυτήν  V  |  και  ωκοδομησεν]  δικαιιωκοδ.  ςϊ*  (και  ωκοδ.  Κ1)  ίιτιρίΌυ  νϊ<ί 
και  ίί0  δβ<1  ριιηοΐα  ταδ  ί<?  49  εν  Ιερουσαλήμ]  ρΓ  οι  ̂   |  εκπορεύεσθαι] 
+  και  εισπορβυεσθαι  ί<ν  |  ονα  και  1°  Κ 
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Α  αγόραζαν  και  πωλεϊν  και  επε'ινασαν  σφόδρα,  και  άπωλοντο  εξ  αυτών 
Ικανοί  τη  λιμω.    50 και  εβόησαν   προς  "Σίμωνα  δεξιάς  λαβείν,  και  50 
εδωκεν  αύτοϊς,  και  εξεβαλεν  αύτούς  εκείθεν,  και  εκαθερισεν  την  ακραν 

από  τών  μιασμάτων.    51  και  είσηλθεν  εις  αυτήν  τί)  τρίτη  και  εικάδι  51 
τον  δεντερον  μηνός  έτους  ενός  και  εβδομηκοστού  και  εκατοστού  μετά 

αίνεσεως  και  βα'ιων  και  «V  κινύραις  και  «/  κνμβάλοις  και  ει/  νάβλαιρ 
και  61/  νμνοις  και  ει/  ωδαίί,  οτι  συνετρίβη  εχθρός  μέγας  εξ  Ίσραήλ' 

52  και  εστησεν   κατ*  ενιαντον   του  αγειν  την    ημέραν  ταύτην.     και  52 
7Γ ροσωχνρωσεν  το  ορος  του  ιερού  το  παρά  την  ακραν,  και  ωκει  εκεϊ 

αυτός  και  οι  παρ*  αυτοί).    53  και  ιδεί/  Σιμών  τον  'ϊωάννην  τον  υιον  53 
αυτού,   οτι  άνηρ  εστίν,   και  εθετο  αυτόν   ηγούμενον  των  δυνάμεων 
πασών  και  ωκει  εν  Ταζάροις. 

ΙΚαι  εν  ετει  δευτερω  και  εβδομηκοστω  και  εκατοστω  συνηγαγεν  ι  XIV 
Δημήτριος  ό  βασιλεύς  τάς  δυνάμεις  αυτού,  και  επορεύθη  εις  Μηδίαν, 
του    επισπάσθαι   βοηθειαν   εαυτώ,   οπως  πολεμηση  τον  Τρύφωνα. 

2  και  ηκουσεν  Άρσάκης  6  βασιλεύς  ΐίερσίδος  και  Μηδίας  οτι  ηλθεν  2 
Δημήτριος  εις  τά  ορια   αύτού,  και  άπεστειλεν   ενα   τών  αρχόντων 
αυτού   σνλλαβείν  αύτον  ζώντα.    3 και  επορεύθη   και  επάταξεν  την  3 
παρεμβολην  Δημητρίου  και  σννελαβεν  αυτόν,  και  ήγαγεν  αύτον  προς 

*Αρσάκην,  και  εθετο  αύτον  εν  φυλακτ}.  4Και  ήσνχασεν  ή  γη  4 
πάσας  τάς  ημέρας  Σίμωνος,  και  εζητησεν  αγαθά  τω  εθνει  αύτού'  και 
ηρεσεν  αύτοΐς  η  εξουσία  αύτον  και  ή  δόξα  αύτού  πάσας  τάς  ημέρας. 
5  και  μετά  πάσης  της  δόξης  αύτού  ελαβεν  την  Ίόππην  είς  λιμένα,  και  5 

εποίησεν  ε'Ίσοδον  ταϊς  νησοις  της  θαλάσσης.    6καί  επλάτυνεν  τά  ορια  6 
τω  εθνει  αύτού,  και  εκράτησεν  της  χώρας.    7  και  συνηγαγεν  αιχμα-  γ 
λωσίαν  πολλήν,  και  εκυρίευσεν  Ταζάρων  και  Βεθσουρων  και  της  άκρας· 
και  εξηρεν  τάς  ακαθαρσίας  εξ  αύτής,  και  ούκ  ην  ό  αντικείμενος  αύτω. 

8 και  ησαν  γεωργούντες  την  γην  αύτών  μετ   ειρήνης,  και  ή  γη  εδίδου  3 

49  τη  λιμω]  τω  λ.  ϋν1  (τω  ν.  V*)  51  εισηλθον  &  \  τον  δεύτερον 
μηρός]  του  μηνός  τον  δεντερον  Χ  |  ενος]  πρώτον  |  οπι  και  3°  ̂   |  βαεω\  Κ* 
βαιεώ\  &·Άνιά  (βαιώ\  Κ0·13)  |  Ισραήλ]  ΙλημΎ  52  ταντην]  +  μετα  ευφροσύνης 
ςΚν  |  προσοχνρωσεν  Κν*  53  ειδεν  \&  \  τον  νιον]  οπλ  τον  |  Ταζαροις]  ις 
δηρ  Γ3.5        (ρπιΐδ  XIV  1  εβδομηκοστω  κ.  εκατοστω]  εβδομω  κ.  ρ' 
6  |  Μ,ηδειαν  |  επισπάσθαι  βοηθειαν  εαντω]  επισττασασθαι  (σ  1°  οπι  νϊά 
Κ*)  βοηθιαρ  αντω  (εαυτ.  Νε·Ην)  2  λρσικης  Κ  |  ΤΙερσιδος]  ρΓ  της 

|  Μήδειας  V*  |  οτε  Ν*  (οτι  |  εισηλθεν  Ν*  (ηλθερ  Ν"·  ε1>)  V  |  τωρ 
αρχ.]  ω  ι°  δΐιρ  Γ0.δ  Κ1  |  σνρλάβιρ  Χ  3  οιη  και  εθετο  αντορ  ερ  φνλακη  Ν* 
(η&ο  &\ε·3)  4  ησνχασερ]  σ  1°  ίηδί:  &νε·3·  ̂   |  γη]  +  1ουδα  ΟΥ  \  αττασας  Υ 
δ  Ιοππηρ]  ιππον  Κ*  (Ιοππηρ        (ϊοη),       |  νησοι$]  νοσοις  Κ*  (νησ.  Ν1 
6  €0^61  αυτοί;]  €0»ί  τούτω  δ<*  (εθν.  αντον  Ν0·5)  7  εκυριείΌ'εϊ']  σνρηγαγερ 
Κ  |  Βαι^σ.  V 
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τα  γενήματα  αυτής,  και  τά  ξύλα  των  πεδίων  τον  καρπον  αυτών.  Α 
9  9 πρεσβύτεροι  €ν  ταϊς  πΧατείαις  εκάθηντο,  πάντες  περι  αγαθών  εκοι- 
νοΧόγουν,  και  οι  νεανίσκοι  ενεδύσαντο  δόξας  και  στοΧάς  ποΧεμον. 

ίο  Ι0ταΐς   πόΧεσιν  εχορήγησεν  βρώματα,  και  εταξεν  αύτάς  εν  σκεύεσιν 
όχυρώσεως,  εως  οτου  όνομάσθη  το  όνομα  της  δόξης  αυτού  εως  άκρου 

ιι  γης·  "εποίησεν  την  είρήνην  επί  της  γης,  και  ηύφράνθη  ΊσραηΧ 
ΐ2  εύφροσύνην  μεγάΧην.  12 και  εκάθισεν  έκαστος  νπο  την  αμπεΧον 
ΐ3  αυτού   και  τήν  συκήν  αυτού,  και  ουκ  ην   6   εκφοβών  αύτούς'   13  και 

εξεΧειπεν  ποΧεμών  αυτούς  επ\  της  "γης,  και  οι  βασιΧεΊς  αύτών  συνε- 
ΐ4  τρίβησαν   εν   ταϊς  ήμεραις  εκείναις.     14 και  εστηρισεν   πάντας  τούς 

ταπεινούς  του  Χαού  αυτού·  τον  νόμον  εξεζήτησεν,  και  εξήρεν  πάντα 
ΐ5  ανομον  και  πονηρόν     ι5τά  άγια  εδόξασεν,  και  επΧηθυνεν  τά  σκευή 

των  άγιων. 

ι6  ι6Καί  ηκουσεν  εν  'Ρώμτ)  οτι  άπεθανεν  Ίωναθάν,  και  εως  Σπάρτης, 
ΐ7  και  εΧυπηθησαν   σφόδρα.     Ι?ώς  δε  ηκουσαν  οτι  Σ'ιμων  ό  άδεΧφος 

αυτού  γεγονεν  άντ'  αυτού  άρχιερεύς  και  επικρατεί  της  χώρας  και  τών 
ι8  πόΧεων  τών  εν  αύτβ,  18 και  έγραψαν  προς  αυτόν  δεΧτοις  χαΧκαϊς  τού 

άνανεώσασθαι   προς  αύτον  φιΧίαν  και  την  συμμαχίαν   ην  έστησαν 

19  προς  Ίοΰδαν  και  Ίωναθάν  τους  άδεΧφούς  αυτού.  19 και  άνεγνώσθησαν 
2ο  ενώπιον  εκκΧησίας  εν  Ιερουσαλήμ.    20  και  τούτο  το  άντίγραφον  τών 

επιστοΧών  ών  άπεστειΧαν  οι  Σπαρτιάται  Σπαρτιατών  άρχοντες  και  ή 
πόΧις  Σίμωνι  Ίερεϊ  μεγάΧω  και  τοΊς  πρεσβυτεροις  και  τοις  ιερεύσι 

2ΐ  και  τω  Χοιπω  δήμω  τών  Ιουδαίων  άδεΧφοις  χαίρειν.  21  οι  πρεσβευται 
οι  άποσταΧεντες  προς  τον  δήμον  ημών  άπήγγειΧαν  ήμιν  περί  της 

22  δόξης  υμών  και  τιμής,  και  ηυφράνθημεν  επ\  τη  €φόδα>  αύτών.  22καϊ 
άναγραψάμενοι  τά  υπ*  αύτών  είρημενα  εν  ταις  βουΧαις  τού  δήμου 
ούτως     Νουμήνιος  Άντιόχου  και  ' Αντίπατρος  Ιάσονος  πρεσβευταϊ 

8  ξύλα]  +  αμα  Χ  |  τον  καρπον]  ρΓ  και  Κ*  (ίπιρίΌΟ  Χ^  9  πλατειαις] 
εκκΧησιαις  Χ*  (πλατιαις  ο.Ι>νκΙ))  |  αγαθών]  +  κ  (ροδίεη.  ταδ)  |  εκοι- 
νόΚογουντο  XV  |  δοξαν  Χ  10  εχορηγησαν  Χ  |  εταξεν  αυτας]  έταζαν  εαυτούς 
Χ  |  οχυρώσεων]  οχυρωματω\  Χ*  (-ρωσεως  Χ0·3·  ε·15)  |  ωνομασθη  XV  11  εποί- 

ησεν] ρτ  και  Κ°·?  |  την  ειρηνην]  οπι  την  XV  |  ενφρανθη  XV  12  οπι  και  την 
συκην  αυτού  Χ  |  ο  εκφοβων]  οπι  ο  Κ*  (ηαΰ  Χε·3)  13  εξελιπεν  Χ  |  οπι αυτών  XV         14  εξεζητησαν  Χ  15  οπι  τα  αγια  εδοξασεν  και  επληθυνεν 
Χ  |  τα  σκενη]  ρΓ  και  Χ  16  ηκουσεν]  ηκουσθη  XV  17  Σειμων  Χ  | 
αρχιερευς  αντ  αυτού  XV  |  και  ι°]  +  αυτοί  XV  \  εττικρ.]  +  εν  εν  αυτηΥ*  (ίπφΓΟΟ 
6ί,  2ο  γ»)  ΐ8  οπι  και  ι°  XV  |  την  συμμαχίαν]  οπι  την  XV  |  ϋίδ  50Γ  φιλ.  κ. 
συμμ.  V*  (ΐπιρΓΟΟ  ι°  V1)  19  εκκλησίας]  ρΓ  της  XV  |  εν  Ιερ.]  ρΓ  της  V 
20  Σιμών  Χ*  (Σιμωνι  Χ1  <Γογ1')  |  ιερευσιν  XV  21  πρεσβευται]  πρεσβύ- 

τεροι XV  |  οι  αποσταλ.]  οπι  οι  X  V*  (ηη,υ  Χ^ν1)  |  υμων]  ημων  Χ*  (υμ.  Χ0·3) 
22  α^αγραι/'α^ί'οι]  ανεγραψαμεν  XV  |  Ιασωνος  V  |  πρεσβυται  XV 
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Α  Ιουδαίων  ηλθοσαν  προς  ημάς  άνανεονμενοι  την  προς  ημάς  φιλίαν 
23καϊ  ηρεσεν  τω   δημω  επιδεξασθαι  τους  άνδρας  ενδόξως,  και  τον  23 
θεσθαι  το  άντίγραφον  των  λόγων  αντων  εν  τοις  άποδεδιγμενοις  τώ 
δημω  βιβλίοις,  τον  μνημόσννον  αχειν  τον  δημον  των  Σπαρτιατών  το 
δε  άντίγραφον  τοντων  έγραψαν  Σίμωνι  τώ  άρχιερει.  24 Μετά  24 
ταντα  άπεστειλεν  Σίμων  τον  Νονμήμιον  εις  'Ρώμην  έχοντα  ασπίδα 
χρνσην  μεγάλην  όλκην  μνών  χιλίων  εϊς  το  στησαι  προς  αντονς  την 
σνμμαχίαν. 

25  Ώγ    δε    ηκονσεν    6    δήμος    των    λόγων   τοντων,   είπαν    Τίνα  25 

χάριν  άποδώσομεν  Σίμωνι  κα\  το"ις  νιοίς  αντον;  26  εστηρισεν  γαρ  26 
αντος   κα\  οι  αδελφοί  αντον  και  6  οίκος    τον    πατρός  αντον,  και 

επολεμησαν  τονς  εχθρονς  Ισραήλ  άπ*  αντων.     καϊ  έστησαν  αντώ 
ελενθερίαν,  καϊ  κατέγραψαν  εν  δε'λτου  χαλκαϊ?,  και  εθεντο  εν  στήλη 
εν  ορει  Σ  ιών.    27 και  τοντο  το  άντίγραφον  της  γραφής  Όκτωκαιδεκάτη  27 
Έλουλ,  ετονς  δεύτερον  εβδομηκοστού  και  εκατοστοί),  και  τοντο  τρίτον 

ετος    επ\   Σίμωνος    τον   άρχιερεως,   28 εν  Σαραμελ,   επ\    σνναγωγης  2δ 
μεγάλης  των  ιερέων  και  λαοί)  και  άρχόντων  εθνονς  και  των  πρεσβν- 

τερων  της  χώρας  εγνώρισεν  ημϊν.    29επε\  πολλάκις  εγενηθησαν  πό-  29 
λεμοι  εν  τη  χώρα,  Σίμων  δε  6  νιος  Ματταθίον  ό  υίόί  των  νιων  Ίωαριβ 
καϊ  οι  άδελφοϊ  αντον  έδωκαν  εαντονς  τω  κινδννω,  και  άντεστησαν 
τοϊς  νπεναντίοις  τον  εθνονς  αντων,  οπως  σταθη  τα  άγια  αντων  και  ό 

νόμος,  και  δ  όζη  μεγάλη  έδόξασαν  το  έθνος  αντων  3°και  ηθροισεν  30 
Ίωναθάν  το  έθνος  αντων,  και  εγενηθη  αντοϊς  άρχιερενς,  και  προσε- 

τέθη   προς  τον  λαόν   αντον·    31  και  εβονληθησαν   οί  εχθροί  αντων  31 
εμβατενσαι  εις  την  χώραν  αντων  τον  εκτρίψαι  την  χώραν  αντων, 

και  εκτειναι  τάς  χείρας  επϊ  τα  άγια  αντων  32τότε  άνεστη  Σίμων,  και  32 

«V  22  ηλθον  Νν  |  ημας  ΐ°]  νμας  Κ*  (ημ.  Ν0·15)  |  ημάς  2°]  υμας  Κ  23  εττι- 
δεξασθαι]  +  τας  φίλιας  κ  Κ0·3  |  του  μνημ.  εχειν]  το  μνημ.  εχ.  Κ  |  των  Σπαρτ.] 
τον  Στ.  Ν*  (των  Σπ.  Κ0·3)  |  έγραψα  Κ*  (-ψαν  εγραψαμεν  V  24  μετα] 
+  δε  Κ0·*  |  ολκής  Ν^*  |  χιλίων]  α'  Κ*  ,α'  Κ"  25  Σιμωνι]  +  ται  Ν*  (τε 

ροδίεα  ίηιρίΌΟ  Κ!)  26  εστηρισται  £ί  |  εττολεμησεν  Κλ7  (  τους  εχθρούς] 
ους  εχθρ  δίαρ  γο.5  Α3  |  Ι^λ*  απ  αυτών  (ϋ$1ιηχ  Α  |  κατέγραψαν  ΝΥ  |  χαλκού 
Κ*  (-καις  ̂ α3· |  στηλαις  &ν  \  ορεσι  V  27  οκτωκαιδεκατω  |  οπι 
ΕλοιΛ  &  |  δευτέρου  εβδομηκοστού  κ.  εκατοστού]  β'  και  ο'  και  ρ'  ̂  |  εβδ.]  ρτ 
και  V  |  οηι  και  3°  ̂   |  τούτο]  το  Κ  |  του  αρχιερεως]  αρχιερεως  μεγάλου  Κ  Υ 
28  λσαραμελ  #Ν  \  των  ιερέων]  οηι  των  £  αρχιερέων  V  29  εγενηθημεν  Ν* 
(-θησαν  \  ο  υιος  των  νιων]  υιος  υιων  ιερεύς  των  νιων  ̂ Υ  |  ΐωαρειβ  ΚΥ  ίη 
ίωαριβ  ΓεδΟΓ  ι  2°  Α  +  δυο  Α  |  εαυτούς]  αυτούς  ̂   |  οπι  αυτών  ι°  Κ  30  οηι 
και  ηθροισεν  Ιωναθαν  το  έθνος  αυτών  ̂   |  αυτών]  αυτού  V  |  αντοις]  αυτών  Υ 
31  οηι  του  εκτριψαι  την  χωράν  αυτών  Ν*  (Ιιαο  |  την  χωράν  2°]  ρΓ  ευ 
Α  |  εκκλιναι       (εκτιναι  &·Ά)  \  τας  χείρας]  οηι  τας  32  αντεστη  ς\\τ 
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επολεμησεν  περι  τον  έθνους  αυτόν,  και  εδαπάνησεν  χρήματα  πολλά  Α 
των  εαυτού,  και  όπλοδότησεν  τους  άνδρας  της  δυνάμεως  τον  έθνους 

33  αύτού,  κα\  εδωκεν  αύτοις  όψώνια'  33κα\  ώχύρωσεν  τάς  πόλεις  της 
Ιουδαίας  και  την  Βεθσούραν  την  επι  τών  όρίων  της  Ιουδαίας,  ου  ην 
τα  οπλα  τών  πολεμίων  το  πρότερον,  και  εθετο  εκεί  φρουράν  άνδρας 

34  Ιουδαίους"  34 και  Ίόππην  ώχύρωσεν  την  επί  της  θαλάσσης,  και  την 
Ταζάραν  την  επι  τών  ορίων  Αζώτου,  εν  ή  ωκούσαν  οι  πολέμιοι  το 
πρότερον  εκεί,  κα\  κατωκισεν  εκεί  Ιουδαίους,  κα\  οσα  επιτήδεια  προς 

35  τΐΙ  τούτων  επανορθώσει  εθετο  εν  αύτόίς.  35  και  είδεν  6  Χα6ς  την 
πίστιν  του  Σίμωνος  και  την  δόξαν  ην  εβουλεύσατο  ποιησαι  τω  εθνει 
αυτού,  και  εθεντο  αυτόν  ήγούμενον  αυτών  και  αρχιερέα,  δια.  το 
πεποιηκεναι  αυτόν  ταύτα  πάντα,  και  την  δικαιοσύνην  και  την  πίστιν 
ην  συνετηρησεν  τω  εθνει  αυτού,  και  εξεζήτησεν  παντι  τρόπω  υψώσαι 

36  τον  λαον  αύτοΰ.  36  και  εν  ταις  ήμεραις  αυτού  εύοδώθη  εν  ταίς  χερσιν 
αυτού,  του  εξαρθήναι  τα  εθνη  εκ  της  χώρας  αυτών,  και  τους  εν  τη 
7τόλ6ΐ  Δαυίΐδ  τους  εν  Ιερουσαλήμ  οι  εποίησαν  εαυτοίς  άκρας  εξ  ης 
εζεπορεύοντο,  και  εμίαινον  κύκλω  τών  άγιων,  και  εποιουσαν  πληγήν 

37  μεγάλην  εν  τη  άγνε'ια·  37 και  κατωκισεν  εν  αύτη  άνδρας  Ιουδαίους, 
και  ώχυρωσεν  αυτήν  προς  άσψάλειαν  της  χώρας  και  της  πόλεως,  και 

38  ΰψωσεν  τα  τείχη  Ιερουσαλήμ.    38  και  ό  βασιλεύς  Αημήτριος  εστησεν 
39  αύτώ  τήν  άρχιερωσύνην  κατά  ταύτα,  39και  εποίησεν  αύτον  τών  φίλων 
4ο  αύτού,  και  εδόξασεν  αύτον  δόξη  μεγάλη·  ̂ ήκούσθη  γαρ  οτι  προσα- 

γορεύονται  Ιουδαίοι  υπό  'Ρωμαίων  φίλοι  και  σύμμαχοι  και  οι  αδελφοί, 
4ΐ  και  οτι  απήντησαν  τοις  πρεσβευταίς  Κίμωνος  ενδόξως'  41  και  οτι  οι 

Ιουδαίοι  και  οι  ιερείς  εύδόκησαν  του  είναι  αύτών  Σίμωνα  ήγούμενον 
και  αρχιερέα   εις  τον  αιώνα,  εως  του  άναστήναι  προφήτην  πιστόν 

42  42 και  του  είναι  έπ'  αύτών  στρατηγόν,  και  οπως  μελη  αύτω  περι  τών 

32  εττολεμησε  Κ*  (-σεν  Κ0·3)  V3  |  ωπλοδ.  V3  \  τους  άνδρας]  ρτ  αυτού  Κ 
33  οχνρωσεν  #Μ*  |  Βαιθσουραν  \  την  επι]  τη  επι  Α*  (διιρβΓδΟΓ  ν  Α1)  | 
το  πρότερον]  των  πρ.  Κ*  (το  πρ.  Κε  ̂   νί<3>)  34  Τάραζαν  ̂ *  (Γαζαραν 

|  ωκονν  |  πόλεμοι  Ν*  (-μιοι  Νε·3  <νί£ΐ>)  |  οιώ  βκει  1°  Ν  Ηδ  V  |  επιτήδεια]  + 
ην         |  αυτοιί]  αύται*  £<ν  35  οιώ  ειδεν  ο  λαος  Κ*  (Ηα1>  ιδεν  ο  λ.  Ν0·3)  | 
πιστιν]  +  και  πραξιν  V  |  εθετο  £5  |  αυτόν  πεποιηκεναι  αντον  πάντα  ταύτα  ̂  
αυτ.  πεπ.  τ.  π.  V  36  ενωδ.  V3  |  οι  εποίησαν  εαυτοι$]  εποιησεν  αυτοί*  Κ* 
οι  επ.  αυτ.  Κε·3  |  ακραν  Κν  |  επορενοντο  Κ*  (εξεπορ.  Χε·3)  |  εποιονν  | 
αγνια  Νν"  37  ασφαλιαν  Κν*  \  Ιερουσαλήμ]  ρτ  τη%  Κ*  (ΐιτιρΓοΙ")  Νε·3)  V 
38  αρχιεροσυνην  Κ*  (αρχϊερωσ.  Νε·3)  αρχι\ϊερωσ.  (δίο)  Α  40  ηκονσθη] 
ηκουσεν^Μ  \  προση^ορενται  Ν*  (-ρευνται  δ^ν)  |  Ιουδαίοι]  ρτ  οι  |  οι  αόνλ0οι] 
οιτι  οι  |  απηντησεν  V  |  πρεσβύτεροι*  V  |  Σιμών  Κ*  (-νος  Χ0·3)  41  οιερειϊ 
Α  (δίο)  |  ηυδοκ.  V  |  αυτών]  αυτω  Ν*  (-των  Κε-3)  42  επ  αυτών]  επ  αντω  εν 
Κ*  αυτών  Κ1  εαυτών  &\ε  <νι(1>  +  μωνα  ηγουμενον  Κ*  (μωνα  ηγ.  ίπιρΓοΙ}  ̂ ΐε'ρο^3) 
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χιν  43 ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Α 

Α  άγιων,  καθιστάναι  δι  αύτον  επ\  τών  Έργων  αύτών  και  επ\  της  -χωράς 
και  επ\  των  οπλών  και  επι  των  όχνρωμάτων  43  και  οπως  μελη  αύτώ  43 
περί  των  αγίων,  και  οπως  άκονηται  νπο  πάντων,  και  οπως  γράφωνται 
επ\  τω  ονόματι  αντον  πάσαι  σνγγραφάϊ  εν  τη  χώρα,  και  οπως  περί- 
βάλληται  πορφύραν  και  χρνσοφορη.    44 και  οίικ  εξεστιν  ουδέν ι  τον  44 
λαού  και  των  [(ρέων  άθετησαί  τι  τούτων  και  άντειπεϊν  τοΊς  νπ'  αντον 
ρηθησομενοις,  και  επισνστρεψαι  σνστροφήν  εν  τη  χώρα  ανεν  αντον, 
και    περιβάλεσθαι   πορφνραν   και  ενπορπονσθαι   πόρπην  χρνσην 

45  ος  δ'  αν  παρά  ταΐιτα  ποίηση  η  αθέτηση  τι  τούτων,  ένοχος  εσται.  45 
46 και  ενδόκησεν   πάς  6  λαος    θεσθαι    Σίμωνι    ποιησαι    κατά    τούς  46 
λόγονς  τοντονς.   47  και  επεδέξατο  Σίμων,  και  ενδόκησεν  άρχιερατενσαι  47 
και  είναι  στρατηγός  και  εθνάρχης  των  Ιουδαίων  και  ιερέων  και  τον 

προστατησαι  πάντων.  4δΚαί  την  γραφην  ταύτην  είπαν  θεσθαι  48 
εν  δελτοις  χαλκαϊς,  και  στησαι  αντάς  εν  περιβάλω  των  άγιων  εν 

τόπω  πιστώ.    49τά  δε  αντίγραφα  αντων  θεσθαι  εν  τω  γαζοφνλακίω,  49 
οπως  εχη  Σίμων  και  οι  ν  Ίο  ι  αντον. 

ΙΚαι  άπέστειλεν   *Αντίοχος  νιος  Αημητρίον  τον  βασιλέως  επι-  ι 
στολάϊ  άπο  των  νήσων  της  θαλάσσης  Σίμωνι  Ίερεί  και  εθνάρχη  των 

Ιουδαίων  και  παντϊ  τω  εθνει.    2 και  ησαν  περιεχονσαι  τον  τρόπον  2 
τούτον     Βασιλεύς  Άντίοχος  Σίμωνι  Ίερεί  μεγάλω  και  εθνάρχη  και 

'έθνει  Ιουδαίων   χαίρειν.     3επειδη   τίνες  λοιμοί   κατακράτησαν   της  3 
βασιλείας  των   πάτερων   ημών,   βονλεύομαι  δε   άντιποιησασθαι  της 
βασιλείας,  οπως  αποκαταστήσω  αύτην  ώς  ήν  το  πρότερον  εξενολό- 
γησα  δε  πλήθος  δυνάμεων  και  κατεσκεύασα  πλοϊα  πολεμικά·  4βού-  4 
λομαι  δε  εκβήναι  κατά  την  χώραν,  όπως  μετελθω  τούς  κατεφθαρ- 
κότας  την  χώραν  ημών  και  τούς  ηρημωκότας  πόλεις  πολλάς  εν  τη 
βασιλεία·  5  νυν  ο&ν  ϊστημί  σοι  πάντα  τά  άφαιρεματα,  ά  άφηκάν  σοι  ζ 

42  δι  αυτού]  αυτούς  Κ  43  ακουηται]  ακούονται  Κ  |  γράφονται  Κ*\τ* 
(-φωνται  Κε·&να)  ]  πασαι]  +  αι  £ί°·3  (ροδίβα  ίιηρΓοΙ))  |  συγγραφαι]  συνγραφαι 
αι  Κ  |  περιβαληται  44  εξεστιν  (-τι  Α)]  εξεσται        |  ουδενι]  ουθεν  Κ* 
(ουδενι  Κ0·3·  °·ΐ))  ουθενι  V  |  επισυστρεψαι]  επιστρεψαι  \  περιβαλλεσθαι  Κ* 
(-βαλεσθαι  Ν0·3)  46  ηυδοκ.  V  (ΐΐεπι  47)  I  Σίμωνα  Κ  47  αρχιερατευειν 

αρχιερευσαι  Α*  (αρχιερατευσαι  Α1)  |  προσστησαι  Κ*  (ττροστατ.  ̂ ·3) 
48  ειπον  ςΚΜ  \  στησαι]  θησαι  Α  |  περιβολών  Α* νίά  (-λω  Α?)  |  πιστω]  επι- 
σημω  Κν  XV  1  Αντιωχος  Ν*  (Αντιοχ.  |  νιος]  ρΓ  ο  Κ0·3  |  Σιμών 

(-νι  Νε·3)  |  εθναρ\θναρχη  Κ*  (γο5  θναρ  Κ?)  2  τ^οττοί']  τόπον  Α* 
(δΐιρεΓδΟΓ  ρ  Α3)  3  επειδή]  επι  Κ  67τει  V  |  βουλεύομαι]  βουλομαι  | 
το  προτερον  ως  ην  Κ  \  εξενολογησα  δε]  και  εξενολογησα\  Η*  (εξενολογησα  δε 
Χ03)  |  κατεσκευασαν  Ν*  (-σα  &ε·3)         4  βασίλεια]  +  μου  5  άφαιρε- 

ματα ι°]  αφεματα  ί\*  (αφερεμ.  Κ°·3)ν  |  α  αφηκαν]  αφηκαν  \\*  (α  α0.  Κ1) 
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6  οι  προ  εμού  βασιλείς,  και  οσα  αλλα  άφαιρεματα  άφήκάν  σοι,  6ποι-  Α 
7  ησαι  κόμμα  Ιδιον  νόμισμα  τής  χώρας  σον  7  Ιερουσαλήμ  δε  και  τά 
άγια  είναι  ελεύθερα·    και   πάντα  τά  οπΧα  οσα  κατεσκεύασας,  και 

8  τά  οχυρώματα  α  ώκοδόμησας,  ων  κρατείς,  μενετω  σοι.  8 κα\  πάν 
οφειλημα  βασιλικόν  κα\  τά  εσόμενα  βασιλικά,   από  τον   νυν  και 

9  εΐί  τον  άπαντα  χρόνον,  άφιεσθω  σοι.  9 ως  δ'  αν  καταστήσωμεν 
την  βασιλείαν  ημών,  δοξάσωμεν  σε  κα\  το  έθνος  σον  και  το  ιερόν 
δόζη  μεγάλη,  ωστε  φανεράν  γενέσθαι  την  δόξαν  υμών  εν  πάση  τη 

ίο  γη.  Ι0'  Έτους  τετάρτου  καΐ  εβδομηκοστού  και  εκατοστού  εξήλ- 
θεν  Άντίοχος  εις  την  γήν  τών  πάτερων  αύτού,  κα\   συνήλθον  προς 

ιι  αύτόν  πάσαι  αι  δυνάμεις,  ωστε  όΧίγους  είναι  συν  Ύρύφωνι.  11  και 
έδίωξεν  αυτόν  Άντίοχος  ό  βασιΧεύς,  και  ήΧθεν  εις  Αωρά  φευγων 

ΐ2  την   επ\   την   θάΧασσαν.     Ι2ηδει   γάρ    οτι   επισυνήκται   επ'  αύτόν 
ΐ3  κακά,  και  άφηκαν  αύτόν  αι  δυνάμεις.  13 και  παρενεβαΧεν  Άντίοχος 

επί  Αωρά,  και  σύν  ούτω  δώδεκα  μυριάδες  άνδρών  ποΧεμιστών  κα\ 

ΐ4  όκτακισχιλία  Ίππος.  14  και  εκύκΧωσεν  την  πόΧιν,  και  τά  πλοία 
από  θαΧάσσης  συνήψαν  και  συνεθΧιβεν  τήν  πόΧιν  από  τής  γής 

και  από  τής  ΘαΧάσσης,   και  ούκ   ε'ιασεν  ούδενα  εκπορεύεσθαι  και 
ΐ5  είσπορεύεσθαι.  15 Και  ήΧθεν  Νουμήνιος  καϊ  οι  παρ*  αύτού  εκ 

'Ρώμης  έχοντες  επιστοΧάς  τοΊς  βασιΧεύσι   και  ταΊς  χώραις,  εν  αίς 
ιό  εγεγραπτο  τάδε  ι6Αεύκιος  ύπατος  'Ρωμαίων  ΠτοΧεμαίω  βασιΧεϊ  χαί- 
ΐ7  ρειν.  1?οί  πρεσβευταϊ  τών  Ιουδαίων  ήΧθαν  προς  ημάς  φίΧοι  ημών 

και  σύμμαχοι,  άνανεούμενοι  τήν  εξ  άρχής  φιΧίαν  και  συμμαχίαν, 
απεσταλμένοι  άπό  Σίμωνος  τού  άρχιερεως  και  τού  δήμου  τών  Ίου- 

ι8  δα'ιων   τ8ηνεγκαν    δε    άσπίδα  χρυσήν   άπό   μνών   πεντακισχιΧίων . 
19  19ηρεσεν  ούν  ήμΐν  γράψαι  τοις  βασιΧεύσιν  και  ταϊς  χώραις,  οπως 

μή  εκζητήσωσιν  αύτοίς  κακά,  και  μή  ποΧεμήσωσιν  αύτούς  και  τάς 

5  αφαιρεματα  2°]  δοματα  &ν  |  σοι  3°]  + 01  ̂ Ρ0  €/χου  βασιλευ  σοι  £\* 
(ϊηιρΓΟΟ  ̂ °·3)  6  ποιησαι]  ρΓ  και  επέτρεψα  σοι         |  νόμισμα  ϊιτιρίΌΟ 
^ι,ο.»  (Γβροδ  ̂ ο·ΐ>(νϊά^  |  Τη  χωρα  7  δε  και  τα  αγια  είναι]  δεκτά 
αγια  Ν*  (δε  κ  τα  αγ.  ειν.  ̂ \Ζ·Ά)         8  τον  απ.]  οηΐ  τον  V  |  αφεισθω 
9  ως]  ων  0.*  (ως  Χ0·5)  |  καταστήσωμεν  την  βασιλείαν]  κρατησωμεν  της  βασι- 

λείας Κ  |  δοζασομεν  V1       10  τέταρτου  κ.  εβδομηκοστού  κ.  εκατοστού]  δ'  και 
ο  και  ρ'  Κ  |  εξηλθεν]  και  ηλθεν  Ν*  (εξηλθ.  Κε·α)  11  οιτι  ο  βασιλβνς  Κ* 
(Ηαΐ)  Κ0·3)  |  την  θάλασσαν]  θαλάσσης  XV       12  κακα]  ρΓ  τα  13  μυρι- 

άδας ^*  (-δεϊ  Κ0·3)  χιλιάδες  V  |  πολεμικών  Κ*  (-μιστων  \  οκτακισχιλιων 
(-χίλια  Κ1)  ίππων  14  οπι  και  τα  πλοία. .  .συν εθλιβεν  την  πολιν  ̂   (  σνν- 
ηψεν  V  ]  εθλιβεν  V*  |  οιτι  απο  3°  ̂   |  και  6°]  ουδε  #.\τ  15  βασιλευσιν 
£<ν*  |  ταδε]  ταύτα  17  πρβσβνται         |  ηλθον  ϋ,Ύ  |  ημας]  νμας  Α 
18  ηνεγκον  V*  |  ανσπιδα  \\*  (ασπ.  Κ1  'νκ1,>  ε·Η)  |  πεντακισχιλιων]  α'  ̂ *  ρ!  &$°·* 
χιλίων  V  19  τοις  βασιλευσιν]  ταις  βασ.  ϊ\*  (τοις  βασ.  Νς·α)  |  οιη  αντοις 
κακα  και  μη  πολεμησωσιν  Ν*  (Ηαβ  Ν0·3) 
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XV  20 ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Α 

Α  πόλευ  αυτών  και  τάς  χώρας  αυτών,  καϊ  Ινα  μη  σνμμαχώσιν  τοις 

ποΧεμούσιν  αυτούς,    ̂ εδοξεν  δε  ήμΐν  δέξασθαι  την  ασπίδα  παρ'  αύ-  2ο 
τών.     21  ς'ί  τιν€ς  οΰν  ΧοιμοΙ   διαπεφεύγασιν   εκ   της  χώρας  αυτών  2ΐ 
προς  υμάς,  παράδοτε  αυτούς  τω  Σίμωνι  τω  άρχιερεΊ,  οπως  εκδι- 

κησει  αυτούς  κατά  τον  νόμον  αυτών.    22 κα\  ταύτα  εγραψεν  Αημητρίω  ιι 
τώ  βασιΧει  καϊ  'Αττάλω  και  Άράθη  καϊ  Άρσάκη,  23 καϊ  ευ  πάσας  23 
τά?  χώρας,  και  Σαμψάκη,  και  Σπαρτιάταις,  και  ευ  ΑηΧον  και  ευ 
Μύνδον  και  ευ  Σικνώνα  καϊ  είς  την  Καρίδα  και  εϊς  Σάμον  και  ευ 
την  ΠαμφνΧίαν  καϊ  Αυκίαν  καϊ  εις  ΆΧικαρνασσον   και  ευ  Κω  και 

εις  Σίδην  και  είς  "Αραδοι/  και  είς  Ύόδον  και  εις  την  Βασιλείδα  και 
Υόρτυναν  και  Κνίδον  και  Κνπρον  και  Κυρηνην.    24τό  δε  άντ'ιγρα-  ι\ 
φον  αύτών  εγραψεν  Σίμωνι  τω  άρχιερει.  2$*  Αντίοχος  δε  ό  βα-  25 
σιλεύί  παρενεβαΧεν  επ\  Αωρα  εν  τη  δευτέρα,  προσάγων  δια  παντός 
αύτη  τάς  χείρας  και  μηχανάς  ποιούμενος,  και  συνεκΧεισεν  τον  Τρύ- 

φωνα τον  εϊσπορεύεσθαι  και  εκπορεύεσθαι.    26 και  άπεστειΧεν  αύτω  26 
Σίμων  δισχΐΧίονς  άνδρας  ε'κλεκτούί  συμμαχήσαι  αύτω  και  άργύριον 
και  χρυσ'ιον  και  σκεύη  ικανά.    27 και  ούκ  ηβούΧετο  αύτά  δεξασθαι,  27 
αλλα  ηθετησεν  πάντα  οσα  εσννέθετο   αύτω  το  πρότερον,  και  ηλ- 
Χοτριούτο  αύτω.    28  και  άπεστειΧεν  προς  αύτον  Άθηνόβιον  ενα  τών  23 
φίλων  αύτοϋ  κοινοΧογησόμενον  αύτω,  λέγων  ΎμεΊς  κατακρατείτε  της 
Ίόππης  και  Ταζαρηνών  και  της  άκρας  εν  ΊερονσαΧήμ,  πόλευ  της 
βασιΧείας  μον.    ̂ τά  ορια  αύτών  ηρημώσατε,  και  εποιησατε  πΧηγην  29 
μεγάΧην  επι  της  γης,  και  εκυριεύσατε  τόπων  ποΧΧών  εν  τη  βασι- 
Χε'ια  μου.      3°ννν   ουν    παράδοτε  τάς   πόΧεις  ας   κατεΧάβεσθε,    και  30 
τους  φόρους  τών  τόπων  ών  κατεκυριεύσατε,  τών  όρίων  τών  εκ  της 

Ιουδαίας.    31  ει  δε  μη,  δότε  άντ'  αύτών  πεντακόσια  τάΧαντα  άργυ-  31 
ρίον,   και  της   καταφθοράς   ης   κατεφθάρκατε   και   τών   φόρων  τών 

19  την  χωράν  Κλ7  |  οηΐ  μη  3°\>  \  συνμαχωσιν  Χ  |  ττοΧεμωσιν  Α  |  αυτονς  2°] 
ρΓ  7τρο5  21  οπι  εκ  Ν*  (η3.1>  &\ς'·3)  ]  τω  Σιμωνι]  οπι  τω  £\Ύ       22  έγρα- 

ψαν        (-ψεν  ί<ε·3.  ε·ϊ>)  |  Αριαραθη  Χ  23  Σαμψαμη  &ν  |  Στταρτιαταυ] 
Παρτ.  Α  |  Σνκυωνα  Χ*  (Σικυωνα  ̂ ε·3·  (:·1})  Συκιωι/α  Α  |  Καριαι/  ίνΥ  |  την  ΤΙαμφ.] 
ο  Γη  την  V  |  Λυκια^]  ευ  Τ^κιαν  (δΐε)  Κ*  ευ  Λι>κ.  ̂ ·3·  °·ι,ν  |  και  ευ  Κω.,.τηΐ' 
Βασιλείδα  (-δαν  Α)]  και  ευ  Ϋοδον  και  ευ  Φαστ;λίδα  και  ευ  Κω  και  ευ  Σιδην  και 
εΐ5  Αραδον  &ν  |  Τορτυνα  |  Κυρην^ν]  Σμνρναν  V  24  αιτών]  τοιτων  XV  I 
έγραψαν  £\  25  παρενέβαλες]  τταρεβαλεν  εν  Κ*  (παρενεβ.  |  δ"ειτερα] 
+  ήμερα  ̂ ς·α  |  παντοϊ]  σαϊτών  ̂   |  του]  +  ατ/  ̂ ε·3  |  εισπορενεσθαι]  εκπορ.  XV  [ 
εκπορευεσ0αι]  εισπορ.  27  εβονλετο  V  |  αλλ  V  |  σννεθετο      |  αλλοτρ. 
ννί(1  |  αυτω  2°]  αυτού  V  28  Ταζαρηνών]  Υαζαρων  Ν\Γ  |  εν  Ιερουσαλτ/μ.]  ρν 
ττ?5  1^  29  ερημώσατε  Χ  |  ποιήσατε  Κ*  (ε7Γ0ΐτ?σατε  Νε·3)  |  οηι  τόπων  Χ  | 
βασιλιά  ̂   30  πολύ  ̂   |  κατεΧάβεσθε]  παρελαβετε  &  \  των  οριωϊ']  ρΓ  εκτοϊ 
Κ  ί  οιη  των  εκ  31  οιώ  αντ  ̂ *  (ηαΐι  ί^^3) 
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πόΧεων  άλλα  τάλαντα  πεντακόσια·  ει  δε  μη,  παραγενόμενοι  εκπο-  Α 
32  λεμησουσιν  υμάς.  32  Και  ηλθεν  Άθην  άβιος  φίλος  τον  βασιλέως 

εις  Ιερουσαλήμ,  και  εΐδεν  την  οόξαν  Σίμωνος  και  κνλίκιον  μετά 
χρυσωμάτων    κα\   άργυρωμάτων    και    παράστασιν    Ίκανην    και  €^ί- 

33  στατο,  και  άπηγγειλεν  αύτοις  τους  λόγους  του  βασιλέως.  33  και 
αποκριθείς  Σίμων  εΐπεν  αυτω  Οϋτε  γην  άλλοτρίαν  ειληφαμεν,  οϋτε 
αλλότριων  κεκρατηκαμεν,  άλλα  της  κληρονομιάς  των  πάτερων  ημών 

34  νπο  δε  έχθρων  ημών  άκρίτως  εν  τινι  καιρώ  κατεκρατηθη.  34ημεις 
δε  καιρόν  έχοντες  άντεχόμεθα  της  κληρονομιάς  ημών  και  τών  πατε- 

35  ρων  ημών.  35 περί  δε  Τόππης  και  Ταζαρηνών  αϊτεΐς·  αύται  εποίουν 
εν  τω  λαω  πληγην  μεγάλην  και  τη  γτ]  ημών  τούτων  δώσομεν  τά- 

36  λαιτα  εκατόν,  και  ουκ  άπεκρίθη  αυτώ  λόγον.  36 άπε στρεψεν  δε 
μετά  θυμού  προς  τον  βασιλέα,  και  άπηγγειλεν  αυτω  τους  λόγους 
τούτους  και  την  δόξαν  Σίμωνος  και  πάντα  οσα  είδεν  και  ώργίσθη 

37  ό  βασιλεύς  όργην  μεγάλην.     37Ύρύφων  δε  εμβάς  εις  πλοΐον  εφυγεν 
38  εις  Όρθωσίαν.  38 και  κατεστησεν  ό  βασιλεύς  τον  Κενδεβάϊον  επι- 

στράτηγον  της  παραλίας,  και  δυνάμεις  πεζικάς  και  ιππικάς  εδωκεν 
39  αύτώ.  39 και  ενετειλατο  αυτώ  παρεμβάλλειν  κατά  πρόσωπον  της 

Ιουδαίας·  και  ενετειλατο  αυτω  οίκοδομησαι  την  Κέδρων  και  όχυ- 
ρώσαι  τάς  πόλεις,  και  οπως  πολεμά  τον  λαόν  ό  δε  βασιλεύς  εδί- 

4ο  ωκε  τον   Τρύφωνα.      40  και   παρεγενηθη   Κενδεβαϊος    εις  Ίαμνείαν, 
και  ήρζατο  του  ερεθίζειν  τον  λαόν  και  εμβατεύειν  εϊς  την  Ίουδαίαν 

4ΐ  και  αιχμαλωτίζειν  τον  λαόν  και  φονεύειν.     41  και  ωκοδόμησεν  την 
Κεδρώ·   και  εταξεν   εκει   ιππείς   και  δυνάμεις   οπως  εκπορευόμενοι 
εξοδεύωσιν  τάς  όδούς  της  Ιουδαίας,  καθά  συνέταξεν  αύτω  6  βασι- 

XVI    ι  λευ$·.  1  Και   άνεβη   Ιωάννης   εκ    Γαζάρων,   και  απαγγείλει/ 
2  Σίμωνι   τω    πατρί   αυτού   ά   συνετελει    Κενδεβαϊος.     2  και  εκάλεσεν 

31  παραγιν.  Ύνιά  \  εκττο\εμησωμε\  ^  -σομεν  V         32  φιλοί]  ρΓ  ο  Ι 
βασιλέως  ι°]  βασιλευσαι  Κ*  (-λεως  Κ0·9)  |  ιδεν  V*  |  οηι  και  5°  Ν*  (ηαΐ)  Ν0·3)  | 
εξισταντο       (-στατο  £\ε·3·  ε·ι>)  |  αττηγγειλαν  ς\*  (-λεν  \ίΖ·Ά)  V  |  αυτού]  αυτω 
33  υττο]  απο  V        34  αντεχομεσθα  Α  |  οιτί  ημων  και  35  Ταζαρηνών] 
Υαξαρων  ων  £νΥΓ  |  αιτείς  αύται  5αρ  ΓΟδ  ν3νίά  |  τη  γη]  την  χωράν  &  \  εκατόν] 
ρ'  ̂   36  απηγγιλαν  Ν*  (-λεν  ί\ς·3)  |  οργή  μεγάλη  Κ  38  Κενδεβεον  Α  |  οηι και  17Γ7Γ.  V  39  τταρεμβαλειν  V  |  την  Κέδρων  (Καιδρ.  Α)]  οιτί  την  Κ| 
οχυρωσαι]  οίκοδομησαι  ς\  \  οηα  και  4°  ̂   |  πολεμησωσιν  Κ  πολεμηση  V  |  εδιωκεν  V 
40  λαμνιαν  |  ικβασσενειν  Ν*  (ενβατευειν  &°·Ά)  41  Κέδρων  Κ*  Χεβρων 
^ο.3,  ο.β  |  €ταξ€ν]  απεταξεν  ̂   απεστειλεν  V  |  δνναμιν  V  |  εξοδενσουσιν  Κ  -σωσιν 
V  |  κα0α]  ρΓ  και  Κ*  (ϊιτιρΓοο  Ν1^"1)  |  αυτω  ο  βασιλεύς]  κ  ο  βασ.  Κ*  (ϊιτιρΓοη  κ 
ϋ.1)  ο  βασ.  αυτω  XVI  1  πατρι]  αδελφω  ί\*  (τγ/η  Κ1)  |  συνετελει  Κίνδε- 
βαιος]  συνετελεσεν  Αεβαιος  £\*  σννετίλεσεν  Κενδεβαιος  ϊ^0··1  σννετελεκεν  Αΐβ.  Υ 
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Α  Σίμων  τούς  δύο  νιους  αυτού  τους  πρεσβυτέρους  *Ιούδαν  και  Ίωάν- 
νην,  και  είπεν   αυτοϊς  Έγώ   και  οι  αδελφοί  μου   <α\  ό  οικοί  τοϋ 
πατρός  μου  επολεμησαμεν  τούς  πολέμους  Ισραήλ  από  νεότητος  εως 
της  σήμερον  ημέρας,  κα\   εύοδώθη   εν  ταις  χερσιν  ημών  ρύσασθαι 
τον   Ισραήλ   πλεονάκις.     3νΰν   δε   γεγήρακα,    κα\   ύμεΐς  δε  εν   τώ  3 
ε'λεει  ικανοί  έστε  εν  τοΊς  ετεσιν  γίνεσθε  άντ   εμού  κα\  τοϋ  αδελ- 

φοί) μου,  και  εξελθόντες  ύπερμαχεϊτε  υπέρ  τοϋ  έθνους  ημων,  η  δε 

εκ   τοϋ  οϋρανοϋ  βοήθεια  ή'τω   μεθ*  υμών.     4  και  επέλεξεν   έκ   της  4 
χωράς  ε'ίκοσι  χιλιάδας  ανδρών  πολεμιστών  και  ιππείς,  και  επορεϋ- 
θησαν   επϊ  τον   Κενδεβαιον,    και   έκοιμήθησαν   εν   Μωδαείμ.     5 και  $ 
άναστάντες  το   πρωι  επορευοντο  εϊς  το  πεδίον   κα\   Ιδοϋ  δύναμις 
πολλή   ει$·  συνάντησιν  αντοίς,  πεζικοί  κα\   ιππείς,  κα\  χείμαρρους 
ην  ανά  μέσον   αυτών.    6  και   παρενέβαλεν   κατά   πρόσωπον   αυτών  6 
αϋτος  καϊ  6  λαος  αϋτοϋ'  και  είδεν  τον  λαόν  δειλούμενον  διαπεράσαι 
τον  χειμάρρουν,  κα\  διεπέρασεν  πρώτος·  καϊ  είδον  αυτόν  οι  άνδρες, 
και  διεπέρασαν  κατόπισθεν  αϋτοϋ.     7 κα\  διεΐλεν  τον  λαον  και  τους  η 
ιππείς  εν   μέσω  τών  πεζών  η   δε   ίππος  τών  ϋπεναντίων  7Γθλλΐ7 

σφόδρα.     8 και  έσάλπισαν  τάΐς   σάλπιγξιν,    και   έτροπώθη   Κει>δε-  8 
βαΊος    και   η    παρεμβολή   αϋτοϋ,    και   επεσον   έζ   αϋτοϋ  τραυματίαι 
πολλοί·  οι  δε  καταλειφθέντες  εφυγον  εις  το  όχϋρωμα.    9τότε  έτραυ-  $ 
ματίσθη  Ιούδας  6  αδελφός  Ιωάννου·  Ιωάννης  δε  κατεδίωξεν  αυτούς 
εως  έλθεϊν  είς  Κέδρων,  ην  οικοδόμησεν.     10 και  εφυγον  εις  τούς  πύρ-  ίο 
γους  τούς  εν  τω  άγρω    Αζώτου,  και  ένεπύρισεν  αύτην  εν  πυρί·  και 
έπεσαν  εξ  αυτών  είς  άνδρας  χίλιους,  και  άπέστρεψ·εν  είς  την  Ίουδαίαν 
μετ    ειρήνης.  "Και  Τίτολεμαϊος  6  τοϋ  Άβούβου  ην  καθε-  η 
σταμένος  στρατηγός  είς  το  πεδίον  Ιεριχώ,  και  εσχεν  αργύρων  και 

χρνσίον   πολύ·   τ2ην  γάρ   γαμβρός  τοϋ  άρχιερέως.     13  και  ύψώθη  η  ̂ 
καρδία   αυτού,   και   ήβουλήθη    κατακρατησαι   της   χώρας,    και  έβου- 
λεύετο  δόλω  κατά  Σίμωνος  και  κατά  τών  υιών  αύτού  αραι  αύτούς. 

ΗΣίμων  δε  ην  έφοδεύων  τάς  πόλεις  τάς  εν  τη  χώρα  και  φροντί-  14 

2  πολέμιους  £\*  (γ&5  ι  Κ?)  |  ενωδ.  V3-  3  νυν~\  νυν  ι  ̂ *  νννει  ̂ ?  |  οηι 
υπερμαχειτε  ί\*  (ηαΐ)  Νε·3)  |  βοηθια  V*  |  ητω]  εστω  £<ν  4  επέλεξαν  V  |  οηι 
εκ  της  χωράς  V  [  Μωδαειμ]  Μωδιν  Μωδεϊν  ̂ °·ι>  5  επορενθησαν  Κ  | 
πεζικοί]  βασιλική  πεζική  Κ1  (βασ.  ιιηοϊδ  ίηοΐ  εί  ίηιρίΌη)  6  7Γαρεΐ'63α\<Γ 
^*ν3  (-λεν  Κ^ν)  |  αντων]  -τον  ν*νίά  |  ιδεν  Νν*  \  ιδον  V*  |  διεπέρασαν]  διε- 

πέρασεν Α  |  αυτόν  2°]  αντώ\  Ν*  (-τον  £<ε·Ε)  7  η]  ην  Ν  (ν  ροδίεα  ταδ)  8  σαλ- 
πιγξ.]  ΡΓ  V  |  ετροπωθησαν  Κ*  ετροπωδηκεν  (δίο)  Κ03  |  Κε^δε/δαιοϊ] 
Ααιβεος      \  αντον  2°]  αντων  9  ελθειν]  ηλθεν         |  ωκοδομησεν  Χ 
10  τω  αγρω]  τοις  αγροις  &ν  |  επεσον  ϋ,Ύ  |  χίλιονς]  δισχιλιονς  #λτ  \  μετ]  μετα  Κ 
11  Ιερειχω  12  αρχ.]  ιερέως  V  13  εβονληθη  XV  |  οηι  κατα  2°  Ν\τ 
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XVI  24 

ζων  τάς  επιμελίας  αυτών,  και  κατεβη  εις  Ιεριχώ  αυτός  και  Ματ-  Α 

ταθίας  και  ̂ Ιούδας  και  οι  νιοι  αυτού  έτους  εβδόμου  κα\  εβδομηκοστού 
ΐ5  και  εκατοστοί)  εν  μην\  ενδεκάτω'  ούτος  ό  μην  Σαβάτ.  15  και  ύπε- 

δέξατο  αυτούς  ό  του  Άβούβου  εις  το  όχυρωμάτιον  τ6  καλούμενον 
Δώκ  μετά  δόλου,  δ  ωκοδόμησεν,  κα\  εποίησεν  αύτοϊς  πότον  μεγαν 

ι6  και  ενεκρνψεν  εκεί  άνδρας.  16 και  οτε  εμεθΰσθη  Σίμων  και  οι  νιοι 
αυτού,  εξανέστη  Τίτολεμαΐος  και  οι  μετ  αυτού,  και  ελάβοσαν  τα. 

οπλα  αυτών,  και  επεισηλθοσαν  τώ  Σ'ιμωνι  εις  το  συμπόσιον,  και 
άπεκτειναν  αύτον  και  τους  νίονς  αυτού,  και  τινας  τών  παιδαρίων 

ΐ7  αυτού.      17 και    εποίησεν   άθε'ιαν  μεγάλην,   και    άνταπεδωκεν  κακά 
ι3  άντ\  αγαθών.  18 και  εγραψεν  ταύτα  ΤΙτολεμα,ϊος,  και  άπεστειλεν  τώ 

βασιλει  οπως  άποστείλη   αύτώ  δυνάμεις  εις  βοηθειαν,  και  παραδω 

ίο  την  χώραν  αυτών  και  τάς  πόλεις.  19 και  άπεστειλεν  έτερους  εις 
Γάζαρα  άραι  τον  Ίωάννην,  και  τοΊς  χιλιάρχοις  άπεστειλεν  ε  πιστο- 

λάς παραγενεσθαι  προς  αυτόν,  οπως  δώ  αύτοΐς  άργύριον  και  χρν- 

2ο  σ'ιον  και  δόματα.     20 και  ετερονς  άπεστειλεν  καταλαβεσθαι  την  Ίβ- 
2ΐ  ρουσαλημ  και  το  ορος  τού  Ιερού.  21  και  προδραμών  άπηγγειλεν 

Ιωάννη   εις  Τάζαρα,  οτι   άπώλετο   6   πατήρ   αυτού  και  οι  άδελφο\ 
22  αυτού,  και  οτι  Άπεσταλκε  και  σε  άποκτειναι.  22 και  άκουσας  εξεστη 

σφόδρα,  και  συνελαβεν  τους  άνδρας  τους  ελθόντας  άπολεσαι  αυτόν 
και  άπεκτεινεν  αυτούς,  εγνω  γάρ  οτι  εζητούσαν  αύτον  άπολεσαι. 

23  23 Και  τα  λοιπά  τών  λόγων  Ιωάννου  και  τών  πολέμων  αυτού  και 
τών  άνδραγαθιών  αυτού   ων  ηνδραγάθησεν   και  της  οικοδομής  τών 

24  τειχεων  ων  ωκοδόμησεν  και  τών  πράξεων  αυτού,  24ιδου  ταύτα  γε- 

γραπται  επ\  βιβλίου  ημερών  άρχιερωσύνης  αυτού,  αφ'  ου  εγενηθη 
άρχιερεύς  μετά  τον  πάτερα  αυτού. 

14  τας  επιμελιας]  τα  της  επιμ.  ίιτιρίΌΟ  τα  Κ^ν*  |  Υερειχω  Χ  |  οπι  και 
5°  |  οι  υιοι]  αδελφοί  Κ*  νιοι  Κς  α  |  έβδομου  κ.  εβδομηκοστού  κ.  εκατοστού] 
ξ'  και  ο'  και  ρ'  (ΐηοερ  σ  ρΐΌ  ξ  £ν*  ΐπιρίΌΟ  ̂ ΐβίροδίβ*)  |  βνδεκατω]  αιου  (δΐο) 
αι'  (δΐο)  Χ01  |  Σαββατ  Κ  15  το  καλούμενον]  ρΓ  ευ  ̂   |  οικοδ.  V*  |  μεγα  Α 16  μετ]  παρ  |  ελαβον  #Ν  \  επεισηλθον  |  απεκτινον  Κ  |  νιους]  ρΓ  δυο 
δί\Γ  |  τινα  ϊ\*   [τινας    Νε·α)  17   αθειαν]   αθεσιαν    \£Ν  \  απεδωκεν  &ν 
18  άπεστειλεν]  +  ταύτα  £<*  (ΐπιρίΌΟ  Κε·3)  |  τω  βασιλει  οπως  αποστειλη  αντω] 
οπως  τω  βασιλει  £ν*  (τω  βασιλει  οπ.  αποστιλη  αντω  ίχ0·3)  |  δυναμιν  V  | 
την  χωράν  αυτών  και  τας  -ττολβίί]  τας  πόλεις  αντω  και  την  χ.  &ν  19  Υαζαραν 
Κ*  (-ρα  Κε·Ε)  |  οπι  και  χρνσιον  £ί*  (ηαο  Να·α)  21  προδραμών]  4-  τις  #.ν  \ 
Ιωαννει  ̂   Ιωάννης  Αν>ά  \  απεσταλκεν  22  οπι  αντον  κ.  άπεκτεινεν  V  | 
εγνω]  επεγνω         |  εξητονν  23  Ιωάννου]  ΐηοερ  του  Ανιά  |  ανδρα- 
γαθειων  Α  |  ηνδραγαθην  (δΐο)  Α  |  οικοδομής]  ωκοδ.  Α  \  τειχεων]  τειχών  | 
οικοδομησεν  ̂   24  βιβλιω  £\ 

3αΙ>50Γ  Μακκαβαικων  α'  Κ  Μακκαβαίων  α'  Α  Μακαβαιων  α'  V 
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Α       ΤΟΙΣ  άδελφοίς  τοϊς  κατ*  Α'ίγυπτον  Ίουδαίοις  χαίρειν  οι  αδελφοί  ι  I 
οι    εν   Λεροσολύμοις  Ιουδαίοι    καϊ    οι   εν  τη    χώρα    της  Ιουδαίας, 

εϊρηνην  άγαθην  2 και  άγαθοποιησαι  νμϊν  ό  θεός,  και  μνησθήναι  της  2 
διαθήκης  αυτού  της  προς  ' Αβραάμ  και  Ισαάκ  κα\  Ίακώ/3  των  δούλων 
αυτού  των  πιστών   3 και  δωη  ΰμΊν  καρδ'ιαν  πάσιν  εις  το   σεβεσθαι  3 
αυτόν   και   ποιειν    αυτού   τά    θελήματα    καρδία   μεγάλη    και  ψνχη 

βουλομενη·  4καί  διανοίξαι  την  καρδ'ιαν  υμών  εν  τώ  νόμω  αυτού  και  4 
εν  το7ς  προστάγμασιν,  και  εϊρηνην  ποιησαΐ'   5  και  ύπακούσαι  υμών  - 
τών  δεήσεων,  και  καταλλαγείη  ύμίν,  και  μη   υμάς  εγκαταλείποι  εν 

καιρώ  πονηρω.  6Και  νυν  ώδε  εσμεν  προσευχόμενοι  περι  6 
υμών.     7 βασιλεύοντος  Δημητρίου,  έτους  εκατοστού  εξηκοστού  ενάτου,  -, 
ημείς  οι  Ιουδαίοι  γεγράφαμεν  ΰμϊν  εν  ττ}  θλίψει  και  εν  ττ/  άκμη  τη 

επελθούση  ημϊν  εν  τοίΐς  ετεσιν  τούτοις,  αφ*  ού  άπεστη  Ιάσων  και 
οι  μετ*  αύτου  άπο  της  αγίας  γης  και  της  βασιλείας·  8 και  ενεπύρισαν  δ 
τον  πυλώνα,  και  εξεχεαν  αίμα  άθωον  και  εδεηθημεν  του  κυρίου  και 

είσηκούσθημεν  π  ροσηνεγκαμεν  θυσίαν  και  σεμίδαλιν,  και  ε'ζηγαγεν 
τους  λύχνους,  και   προεθηκαμεν  τους  άρτους.    9 και  νυν  Ίνα  αγητε  9 
τάς  ημέρας  της  σκηνοπηγίας  του  Χασελεύ  μηνός.     ιοετους   όγδοη-  ίο 
κοστου  και  ογδόου  εν  Ίεροσολύμοις. 

Και  οί  εν  τη  Ιουδαία  και  η  γερουσία  και  Ίουδα$·  Άριστοβούλω 
διδασκάλω  ΐΐτολεμαίου  του  βασιλέως  ,  οντι  δε  απο  του  των  χριστών 

V  ΙηδΟΓ  Μακκαβαίων  β'  ΑΥ  I  2  υμιν]  ημιν  V  |  μνησθήναι]  μνησθειη  Υ 
3  σεβειν  V  4  οηι  εν  ι°  Υ  |  προσταγμασι  V3  6  ωδεσμεν  V*  (ωδε  εσμ.  V1) 
7  εκατοστού... έλατου]  ένατου  (ενν.  V3)  και  εξηκοστού  και  εκατοστού  V  |  ετεσι 
V3  |  απεστη]  απεστάλη  V  |  οιη  και  3°  Α*  (ευρεΓδΟΓ  Α1*^)  8  προση- 

νέγκαμεν] ρΓ  και  V  |  εξηγαγεν]  εξηψαμεν  V  9  ινα  α  α  γηται  (δΐο)  Ανίά  | 
τη$  σκηνοπηγιας  (-γειας  Α)]  οιώ  της  V  10  ογδοηκοστον  και  ογδόου]  ρΓ 
εκατοστού  και  V  |  άίδΐϊηχ  ροδί  ογδ.  V  |  εν  Ιεροσολυμ.]  ρΓ  οι  V 
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Ιερέων  -γένους,  και  τοις  εν  Αίγνπτω  Ιουδαίου,  χαίρειν  και  νγιαίνειν.  Α 
ιι  "εκ  μεγάλων  κινδύνων  υπό  τον  θεου  σεσωσμένοι  μεγάλως  ενχαρισ- 
ΐ2  τοΰμεν  αυτώ,  ως  αν  προς  βασιλέα  παράτασσα  μεν  οι,  12  αυτός  -γαρ 

έξέβρασεν  τους  παρατασσομένους  εν  τη  άγια  ττόλει  εις  την  Περσίδα. 

13  τ*  γενόμενος  γαρ  ό  ηγεμών  και  η  περί  αυτόν  ανυπόστατος  δοκονσα 
είναι  δύναμις,  κατεκόπησαν  εν  τω  της  Ναναίας  ίερω,  παραλογισμω 

χρησαμένων  των  περί  την  Ναναίαν  Ιερέων.  Ι4ω$·  γαρ  συνοικών  αύτη 
παρεγένετο  είς  τον  τόπον  ο  τε  Άντίοχος  κα\  οι  συν  αύτω  φίλοι,  χάριν 

ΐ5  του  λαβείν  τα  χρήματα  πλείονα  είς  φερνης  λόγον  15  και  προθέντων 
αυτά  των  ιερέων  του  Ναναίον,  κάκείνου  προσελθόντος  μετ'  ολίγων  είς 
τον  περίβολον  του  τεμένους,  συγκλείσαντες  τό  ιερόν,  ως  είσηλθεν 

ι6  Άντίοχος,  ι6άνοίξαντες  την  του  φατνώματος  κρνπτην  θύραν,  βάλλοντες 
πέτρους  σννεκεραύνωσαν  τον  ηγεμόνα,  και  μέλη  ποιησαντες  και  τα? 

ΐ7  κεφάλας  τοις   εζω    παραρίψαντες.      17 κατά   πάντα   ενλογητός  ημών 
ι8  ό  θεός,  ος  εδωκεν  τους  άσεβησαντας.  ι8Μέλλοντες  αγειν  εν 

τώ  Χ,ασελεν  πέμπτη  και  εικάδι  τον  καθαρισμόν  του  ιερόν,  δέον  ηγη- 
σάμεθα  διασαφησαι  νμίν,  Ινα  και  αντοί  αγητε  σκηνοπηγίας  και  του 
πυρός,  οτε  Νεερ.ιαί,  ό  οίκοδομησας  τότε  το  ιερόν  και  τό  θυσιαστήριον, 

19  άνηνεγκεν  θυσίας.  19 και  γάρ  οτε  είς  την  Ώερσικην  ηγοντο  ημών 
οι  πατέρες,  οι  τε  ενσεβεΊ,ς  ιερείς  λαβόντες  από  τον  πυρός  του  θνσια- 
στηρίον  λαθραίως,  κατέκρνψαν  εν  κοιλώματι  φρέατος  τάξιν  έχοντες 
αννδρον,  εν  ω   κατησφαλίσαντο,  ώστε   πάσιν  αγνωστον  είναι  τον 

2ο  τόπον.  20διελθόντων  δε  ετών  ικανών,  οτε  εδοξεν  τω  θεω,  αποσταλείς 
Νεεμίας  από  του  βασιλέως  της  Ιίερσίδος  τους  έκγόνονς  τών  ιερέων 

2ΐ  τών  άποκρνψάντων  επεμψεν  επί  τό  πυρ.  21  ως  διεσάφισαν  ημίν  μη 
είιρηκέναι  πυρ  αλλά  υδωρ  παχύ,  έκέλευσεν  αυτούς  άποβάψαντας 
φέρειν  ως  δε  άνηνέχθη  τά  τών  θνσιών,  εκέλενσεν  τονς  ιερείς  Νεεμίας 

22  έπιράναι  τω  νδατι  τά  τε  ξύλα  και  τα  επικείμενα.  22 ως  δέ  έγένετο 
και  χρόνος  διηλθεν  ο  τε  ήλιος  άνέλαμψεν  έπινεφης  ων,  άνηφθη  πνρά 

23  μεγάλη,    ώστε   θανμάσαι   πάντας.      23προσενχην    δε   εποιησαντο  οι 

12  παραταξαμενονς  V  |  εΐϊ]  +  γαρ  V  13  οπι  γαρ  V  |  των  περι]  τω  V 
7τερι  (τω  ϊη  ήη  Ιίη)  Α         14  συνοικησων  V  15  τεμενον  Α         16  κεφά- 

λας] +  αφελοντες  V  |  παραριψαντες]  παρεριψαν  V*  παρερριψαν  V3  18  δια- 
φεισαι  Α*  (διασαφασαι  Α1)  |  νμιν]  ημιν  Α  |  σκηνοπηγεια%  Α  |  Χεεμειαϊ  Α  : 
Ϊ16Π1  ΊΛ  |  οπι  τοτ£  V  19  τε]  τοτε  V  |  έχοντος  αννδρον  V        20  αττο] 
νπο  V  21  διεσάφισαν]  διδιεσαφησαν  V* νκ1  δε  διεσαφ.   V*  |  παχν 
(·χυν  Α)]  ταχυ  V  |  αποβαψαντες  Α  |  ανηνεχθη]  απηνεχθη  V  22  εγενετο] 
+  τούτο  V  |  ο  τε  ήλιος]  οπι  τε  Α*  (δυροΓδΟΓ  Α])  |  αντελαμψεν  V  |  επινεφης] 
ρΓ  προτερον  V 
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Α  ιερείς  δαπανωμένης  της  θυσίας,  οι  τε  ίερεΐς  καϊ  πάντες  καταρχομένον 

Ίωνάθον,  τών  τε  λοιπών  έπιφωνούντων,  ως  Νεεμι'ου.     24  ή  ν   δέ   ή  24 
προσευχή  τον  τρόπον  έχουσα  τούτον     Κνρΐ€  6  θεός,  ό  πάντων  κτίστης, 
ό  φοβερός  και  ό  Ισχυρός  καϊ  δίκαιος  και  ελεήμων,  ό  μόνος  βασιλεύς 

και  χρηστός,  25  6  μόνος  χορηγός,  ό  μόνος  δίκαιος  κα\  παντοκράτωρ  25 
καϊ  αιώνιος,  ό  διασώζων  τον  Ισραήλ  εκ  παντός  κακοί),  ό  ποιήσας 

τούς  πατέρας  εκλεκτούς,  κα\  άγιάσας  αύτούς·  26  πρόσδεξαι  την  θυσίαν  2.6 
υπέρ  παντός  του  λαού  σου  Ισραήλ,  κα\  διαφύλαζον  τήν  μερίδα  σου 

και  καθαγίασον.    27 επισυνάγαγε  τήν  διασποράν  ημών,  έλευθέρωσον  27 
τούς  δουλεύοντας  εν  τοΊς  εθνεσιν,  τούς  εξουθενη μένους  καϊ  βδελυκτούς 

εφιδε'  και  γνώτωσαν  τα  εθνη  ότι  σύ   ό  θεός  ημών.     28 βασάνισον  2δ 
τούς   καταδυναστεύοντας    και   εξυβρίζοντας   εν  ύπερηφανία·  29κατα-  2$ 
φύτευσον  τον  λαόν  σου  είς  τον  τόπον  τον  άγιόν  σου,  καθώς  είπεν 

Μωσ^ί.  30 Οί  θε  ιερείς  επέψαλλον  τούς  ύμνους.    31  καθώς  δε  ̂  
άνηλώθη   τα  της   θυσίας   και  το   περιλειπόμενον  ύδωρ,   ό  Νεεμίας 

εκέλευσεν  λίθους  μείζονας  καταχεΐν.     32ώς  δε  τούτο  εγενήθη,  φλόξ  32 
άνήφθη·  τού  δε  από  τού  θυσιαστηρίου  άντιλάμψαντος  φωτός  εδα- 
πανήθη.    33 ώς  δέ  φανερόν  εγενήθη  το   πράγμα,   καϊ  διηγγέλη  τω  33 
βασιλεϊ  τών  Τίερσών  οτι  εϊς  τον  τόπον  ου  τό  πύρ  έκρυψαν  οι  μετα- 

χθέντες   ιερεΊς  τό  ύδωρ   εφάνη,  άφ'  ου   και  οί   περί    τον  Νεεμίαν 
ήγνισαν  τάς  θυσίας,  3*περιφράξας  δέ  ό  βασιλεύς  ιερόν   έποίησεν,  34 
δοκιμάσας  τό  πράγμα·  35 καϊ  οίς  ό  βασιλεύς  πολλά  διάφορα  ελάμβανεν,  35 

και    μετεδίδου.      36  π ροσηγόρευσαν  δέ   οί   περί    τον   ~Νεεμίαν  τούτο  36 
Νεφθάρ,  6  διερμηνεύεται  Καθαρισμός·  καλείται  δέ  παρά  το"ις  πολλοίς 
Νεφθάρ.  ^^Έυρίσκεται  δέ  εν  ταΐς  άπογραφαις  Ιερεμίας  ό  τ 
προφήτης  οτι  εκελευσεν  τού  πυρός  λαβείν  τούς  μεταγενομένους,  ώς 

σεσήμανται·    2 και  ώ$·  ενετειλατο  τοΊς  μεταγενομένοις  ό  προφήτης,  2 
θού?  αύτοΐς  τον  νόμον,  ΐνα  μή  επιλάθωνται  τών  προσταγμάτων  τον 
κυρίου,  και  Ϊνα  μή  άποπλανηθώσιν  ταις  διανοίαις,  βλέποντες  αγάλ- 

ματα χρυσά  και  αργυρά  και  τον  περί  αύτά  κόσμον.   3 και  έτερα  τοιαύτα  ς 

V  23  καταρχομενους  V*  κατερχόμενους  V3  |  Ιωναθον  V3  |  τε  2°]  δε  Υ 
ιΖεεμειου  Α  24  Κύριε] +  κε  V  |  ο  ισχυρός]  οηι  ο  V  25  παντοκράτωρ]  ρτ 
ο  V  26  τον  λαου]  οηα  τον  V  27  εθνεσι  V3  |  επιδε  V  εφειδ  Α  |  συ]  +  ει  V 
29  ειπε  V3  |  Μωυσης  V  31  εκελενσε  V3  |  καταχειν]  κατεχειν  V  33  εγενηθη] 
εγενετο  V  |  οπι  και  1°  V  |  διηγγελθη  V  |  έκρυψαν]  απέκρυψα»  V  |  το  νδωρ]  \ 
οϊώ  το  V  |  Νεεμειαν  Α  |  τας  θυσίας]  τα  της  θ.  V  35  οις]  +  εχαρισατο  V  | 
36  Νεμιαν  V*  (Νεεμ.  V3)  Νεεμειαν  Α  |  πολλοίς]  λοιποις  V  |  Νεφθαρ  ϊ°] 
ΊΧεφθαι  V  II  1 — 4  φητης\  οτι  εκελευσεν ...αντω  συν\ακολ.ηιθειν  ίη  ηΐ££ 
εϋ  δΐιρ  Γ3.5  Α3  1  μεταγομενους  V  2  μεταγομενοις  V  (  εττιλαθονται 
V*  (-θωνται  V3)  |  αυτά]  αυτας  Α3 
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ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Β II  18 

Χεγων,  παρεκάΧει  μη  άποστήναι  τον  νόμον  από  της  καρδίας  αυτών.  Α 
4  4ην  δε  εν  τη  γραφή,  ώς  την  σκηνην  κα\  την  κφωτόν  εκεΧευσεν  6 
προφήτης  χρηματισμού  γενηθεντος  αντώ  σννακοΧονθεΐν,  ώς  δε  εξήΧθεν 
εις  το  ορος  ου  6  Μωνσής  άναβάς  εθεάσατο  την  τον  θεού  κΧηρονομίαν. 

5  5 και  ε*Χθών  ό  'ίερεμίας  ενρεν  οίκον  άντρώδη,  και  την  σκηνην  κα\  την 
κιβωτόν   και   το   θυσιαστηριον  τον   θυμιάματος   είσήνεγκεν  εκεί,  και 

6  την  θνραν  ενεφραξεν  6  και  προσεΧθόντες  τίνες  τών  σννακοΧον- 
θονντων  ώστε  επισημάνασθαι  την  όδόν,  καΐ  ουκ  εδννήθησαν  ενρειν. 

1  7 ώς  δε  6  Ιερεμίας  εγνω,  μεμψάμενος  αντοΊς  είπεν  οτι  και  άγνωστος 
ό  τόπος  εσται,  εως  αν  σννάγη  ό  θεός  επισνναγωγήν  τον  λαοί,  και 

8  έ'λβορ  γενηται.  8καί  τότε  ό  κύριος  αναδείξει  ταύτα,  και  όφθήσεται 
η   δόξα  τού  κυρίου  καϊ  η   νεφέλη,  ώς  επί  Μωσ^  εδηΧούτο,  ώς  και 

9  ό  ΣαΧωμών  ηξίωσεν,  Ίνα  ό  τόπος  καθαγιασθη  μεγάΧως.  9διεσαφεΐτο 
δε,  και  ώς  σοφίαν  έχων  άνηνεγκεν  θνσίαν  εγκαινισμον  και  της  τεΧειώ- 

ιο  σεως  τού  ιερού.  10καθώς  και  Μωνσής  προσηνξατο  προς  Κνριον,  και 
κατεβη  πύρ  ε'κ  τού  ονρανού,  και  τά  της  θνσίας  εδαπάνησεν,  όντως 
ΣαΧωμών  προσηνξατο  προς  Κνριον,  και  καταβάν  το  πύρ  άνηΧωσεν 

ιι  τά  όΧοκαντώματα·  11  και  είπεν  Μωσής  Διά  τό  μη  βεβρώσθαι  τό  περι 
ΐ2  της  άμαρτίας  άνηΧώθη.  12  ώσαντως  και  ό  ΣαΧωμών  τας  οκτώ  ημέρας 
*3  ήγαγεν.  τ3>Έξηγούντο  δε  και  εν  ταΐς  άναγραφαϊς  και  εν 

τοΐς  νπομνηματισμοΐς  τοις  κατά  τον  Νεεμίαν  τα  αντά,  και  ώς  κατα- 
βαλλόμενος βιβΧιοθηκην  επισννηγαγεν  τά   περ\   τών  βασϊΧεων  και 

προφητών    βιβΧία,    και    τά    τού    Αανείδ,    και  επιστοΧάς  βασιΧεων 

ΐ4  περί    αναθεμάτων.      14  ώσαντως    δε    και    Ίονδας  τά  διαπεπτωκότα 
διά    τον  γεγονότα    πόΧεμον   ημίν   επισννηγαγεν    ταύτα,    και  εστίν 

ΐ5  παρ  ήμίν.     15 ων  ονν  εάν  χρείαν  εχητε,  τους  άποκομιούντας  νμΐν  άπο- 
ι6  στεΧΧετε.  ι6ΜεΧΧοντες  ονν  αγειν  τον  καθαρισμόν  εγράψαμεν 
ΐ7  νμίν   καΧώς  ονν  ποιήσετε  αγειν  τάς  ημέρας.     17 ό  δε   θεός  ό  σώσας 

τον  πάντα  Χαόν  αντού,  και  άποδονς  την  κΧηρονομίαν  αντού  πάσιν 

ι8  και  τό  βασιΧειον  και  τό   Ιεράτενμα  και  τον  άγιασμόν,  ιδ καθώς  επ- 
5  ο  Ιερεμίας]  οτύϊ  ο  V  +  εις  τον  τόπον  Υ  6  ττροσελθοντες]προσελθον  (δϊο)  V 

Α  |  εδυνηθησαν]  ηδννασθησαν  V  7  Ιερεμειας  Α  |  συναγη]  σνναγαγη  V 
8  αναδιξη  Α  \  ως  ι°]  +  και  V  |  Μωση]  Μωυσεως  V  [  ο  Σαλωμων]  Σολομών  V 
10  προσηυξατο  ι°]  ηυξατο  V  |  εκ  του  ουρανού]  εξ  ουρανού  V  |  ουτως]  +  και  V  | 
Σαλωμων]  ο  Σολομών  V  |  ογω  προς  Κυριον  (2°)  V  |  ανηλωσεν]  ανάλωσε 
V3·  12  Σολομών  V  |  τας]  μετα  δυρ  Γαδ  ΑΕ  (τας  Α*)  13  Νεεμειαν 
Α  |  τα  αυτα]  ταύτα  V  |  βασιλέων  ι°]  +  βιβλία  V  |  οπα  βιβλία  V  |  Ααυιδ  V  | 
εττιστολας]  +  δε  V  \  αναθημάτων  V  14  Ιούδας]  ρτ  ο  V  |  ταύτα]  ττα^τα  V 
16  ποιησητε]  προησητε  V  |  αγειν  2°]  αγα  /οντες  V         17  οιη  αυτού  2°  V  | 
πασι  V*  |  ιερευμα  Α*  (ιερατ.  Α1) 
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Α  ηγγείλατο  διά  του  νόμου·  ελπίζομεν  γάρ  επ\  τώ  θεώ,  οτι  ταχέως 
ημάς  ελεήσει,  και  επισυνάψει  εκ  της  ύπο  τον  ουρανον  εις  τον 
άγιον  τόπον  έξειλατο  γαρ  ημάς  εκ  μεγάλων  κακών,  κα\  τον  τόπον 
εκαθερισεν. 

19Τά  δε  κατά  τον  Ίούδαν  τον  Μακκαβαΐον  και  τους  τούτου  άδελ-  19 
φούς  και  τον  του  ιερού  του  μεγίστου  καθαρισμον  καΐ  τον  του  βωμού 

εγκαινισμόν,  20ετι  τε  τούς  προς  Άντίοχον  τον   Επιφανή  και  τον  2ο 
τούτου  υ'ών   Έυπάτορα  πολέμους,   21  και  τάς  εξ  ουρανού  γενομενας  ?ι 
επιφανείας  τοΐς  υπερ  του    Ιουδαϊσμού  φιλοτίμως  άνδραγαθήσασιν , 
ως  την  ολην  χώραν  ολίγους  οντάς  λεηλατεϊν,  και  τα  βάρβαρα  πλήθη 

διώκειν,   22  κα\  το   περιβόητον  καθ'  ολην  την  οίκουμενην  ιερόν  άνα-  22 
κομίσασθαι,  κα\  την  πόλιν  ελευθερώσαι,  καϊ  τούς  μέλλοντας  κατα- 
λύεσθαι  νόμους  επανορθώσαι,  του  κυρίου  μετά  πάσης  επιεικίας  ΐλεω 

γενομένου  αύτόϊς,   23ύπ6  Ίάσωνος  του   Κυρηναίου   δεδηλωμένα  δια  23 
πέντε  βιβλίων,  πειρασόμεθα  δι'  ενος  συντάγματος  επιτεμεΐν.    24συνο-  24 
ρώντες  γάρ  το  χυμα  των  αριθμών,  και  την  ουσαν  δυσχέρειαν  τοϊς 
θελουσιν  εϊσκυκλεισθαι  τοις  τής  ιστορίας  διηγήμασιν  διά  το  πλήθος 

της  ΰλης,  25 εφροντίσαμεν  τοΙς  μεν  βουλομενοις  άναγινώσκειν  ψυχα-  25 
γωγίαν,  τοϊς  δε  φιλοφρονοΰσιν  εις  το  διά  μνήμης  άναλαβεΐν  εύκοπίαν, 

πάσιν  δε  τοΐς  εντυγχάνουσιν  ώφελειαν.    26  και  ήμΐν  μεν   τοΐς  την  26 
κακοπάθειαν  επιδεδιγμενοις  τής  επιτομής  ού  ράδιον,  ιδρώτος  δε  και 

αγρυπνίας  το  πράγμα·   27  καθ  άπ  ε  ρ  τω   παρασκευάζοντι   συμπόσιον,  27 
και   ζητοΰντι  την   έτερων  λυσιτελειαν,  ουκ   ευχερές·   ομως   διά  την 
των  πολλών  ευχαριστίαν  ήδεως  την  κακοπάθειαν   ύποίσομεν    2δτό  23 
μεν  διακριβοΰν  περί  εκάστων  τω  συγγραφεί  παραχωρήσαντες,  το  δε 

επιπορενεσθαι  τοις  υπογραμμοΐς  τής  επιτομής  άτονοΰντες.    29 καθάπερ  29 
γάρ  τής  καινής  οικίας  άρχιτέκτονι  τής  όλης  καταβολής  φροντιστεον, 
τω  δε   ενκαινίζειν   και   ζωγραφεϊν   επιχειρουντι  τα  επιτήδεια  προς 

διακόσμησιν   εξεταστεον,   ούτως  δοκών   και    επ\   ημών.      3°το  μεν 

V       18  ελπίζομεν]  λπιζ  δΐιρ  ΓΣίδ  Α3  |  ελεηση  Α  |  εκαθαρισε  V3  19  Μακα- 
βαιον  V*  (Μακκ.  V3)  |  τον  ιερού  του  μέγιστου]  του  μέγιστου  ιερόν  V 
21  επιφάνια*  V*  (-νειας  V3)  |  ω$]  ωστε  V  |  λεηλατειν]  δεηλ.  Ανίά  22  επι- 

είκειας V3  |  ιλβω]  ιλβωϊ  Α  23  υπο]  ρΓ  κατα  τα  V  |  Έιασωνος  Α 
Κυρηναίου]  Κηρυναιου  Α  Κνριναιον  V*  (Κνρην.  V3)  24  δυσχεριαν  V* 
('ρειαν  V3)  |  διηγημασι  V3  25  πασι  V  |  ωφελιαν  V*  (-λαα^  λ"3) 26  κακοπαθιανΎ*  (-θειαν  V3)  |  επιδεδειγμενοις  V  ]  αγρυπνεί  χ$  Α  27  ευχα- 
ριστεϊα\  Α  [  υποισωμεν  V*  {-σομεν  V3)  28  συγγραφειν  V*  (-φει  V1  1 
23  ενκαινιζειν]  ενκαιειν  V*  εγκαιειν  V3  |  δοκω  V 

666 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Β 

εμβατεΰειν  και  περίπατον  ποιεϊσθαι  λόγω  και  πολυπ  ραγμονείν  εν  Α 

3ΐ  τοις  κατά  μέρος,  τω  της  Ιστορίας  άρχηγενεττ]  καθηκει·  31  το  δε  συντο- 
μον  της  λέξεως  μεταδιώκειν,  και  το  έξεργαστικόν  της  πραγματίας  παρ- 

32  αιτεΐσθαι,  τω  την  μετάφρασιν  ποιουμενω  συνχωρητεον.  ^Εν- 
τεύθεν ουν  άρξώμεθα  της  διηγησεως,  τοις  προειρημενοις  τοσούτον 

επιζεί/ζάντες·  εΰηθες  γαρ  το  μεν  προ  της  Ιστορίας  πλεονάζειν,  την 
δε  Ιστορίαν  επιτεμνειν. 

III    ι        1Ύης  άγιας  πόλεως  κάτοικου μενης  μετά  πάσης  ειρήνης,  καϊ  των 
νόμων  οτι  κάλλιστα  συντηρουμένων  διά  την  ̂ Ονείου  του  άρχιερεως 

2  ευσεβειάν  τε  κα\  μισοπονηρίαν,  2συνεβαινεν  και  αυτούς  τους  βασιλείς 
τιμαν  τον  τόπον,  και  το  ιερόν  άποστολαϊς  ταις  κρατίσταις  δοξάζειν 

3  3ώστε  καϊ  Σελευκον  τον  της  5 Ασίας  βασιλέα  χορηγείν  εκ  των  ιδίων 
προσόδων  πάντα  τα  προς  τάς  λειτουργίας  των  θυσιών  επιβάλλοντα 

4  δαπάνη ματα.  ΑΣίμων  δε  τις  εκ  της  Βενιαμείν  φυλής  προστάτης  τοΰ 
ιερού  καθεσταμενος,  διηνεχθη  τώ  άρχιερεΐ  περι  της  κατά  την  πόλιν 

5  αγορανομίας.  5  και  νικήσαι  τον  Όνίαν  μη  δυνάμενος,  ηλθεν  προς 
Απολλώνιον  θρασαίου,  τον  κατ   εκεϊνον  τον  καιρόν  Κοίλης  Συρίας 

6  και  Φοινίκης  στρατηγόν.  6 και  προσηγγεΐλεν  περ\  του  χρημάτων 
αμύθητων  γεμειν  το  εν  Ίεροσολύμοις  γαζοφυλάκιον ,  ώστε  το  πλήθος 
τών  διαφόρων  άναρίθμητον  είναι,  και  μη  προσενεγκεΐν  αυτά  προς  τον 
των  θυσιών  λόγον,  είναι  δε  δυνατόν  ΰπο  την  του  βασιλέως  εζουσίαν 

7  πεσείν  ταύτα.  7  συμμίξας  δε  Απολλώνιος  τώ  βασιλεΐ,  περί  τών 

μηνυθεντων  αύτω  χρημάτων  ε'νεφάνισεν  ό  δε  προχειρισάμενος  Ήλιό- 
δωρον  τον  επ\  τών  πραγμάτων  άπεστειλεν,  δούς  εντολάς  την  τών 

?>  προειρημενων  χρημάτων  εκκομιδην  ποιήσασθαι.  8 ευθέως  δε  6 
Ηλιόδωρος  εποιεΊτο  την  πορίαν,  ττ}  μεν  ενφάσει  ως  τάς  κατά 
Κοιλην  Συρίαν  και  Φοινίκην  πόλεις  εφοδεΰσαι,  τω  πράγματι  δε  την  του 

30  λόγων  V  |  πολυπράγμον  ει  Α  |  τοις  κατα  μ.]  ταις  κ.  μ.  Α  |  αρχηγενετη]  V 
αρχηγετη  V  31  πραγματείας  V3  |  τω  την  μεταφρασιν  ποιουμενω]  την 
των  μετάφρ.  ποιούμενων  Α  |  σνγχωρητεον  V  32  αρξομεθα  V*  (·ξωμ. 
V*)  III  1  οτι]  ετι  V  |  Ονιου  V  |  οηι  τε  V  |  και  ι°  εεη  γο.$  ι  Ιΐΐ  ΐη  Α 
3  τα  71-00$]  τα$  προς  Α  |  επιβάλλοντας  Α  4  Βενιαμίν  V*  (-μειν  Υ:ι)  |  κα#ι- 
σταμενος  V  |  οηι  περι  Α  (ηαβ  V)  ]  αγορανομειας  Α  5  θαρσιου  V*  νΜ  θαρσεου 
Λτ*  6  προσηγγελλεν  V  |  οηι  του  ι°  V  |  το  γαξΌφ.  το  εν  Ιεροσ.  V  |  προσ- 

ενεγκεΐν] προσηκειν  V  |  προς]  εις  V  |  ταύτα]  ρΓ  άπαντα  V  7  ο  Απωλλωνιος 
V*  ο  Απολλ.  V-1  |  Ιλιοδωρον  V*  Ηλ.  V*  (ίία  ίά'εηΐκίεητ)  |  τον  επι]  των  επι  V 
(τον  ε.  V3)  |  χρημάτων  2°]  +  διάφορων  8  συνετελειτο  την  ποριαν  (-ρειαν  V3)  ο 
Ιλιοδ.  V  |  τη  μεν]  την  μ.  V*  |  εμφασιΥ*  |  τας  κατα]  τα  κατα  Α  |  εφοδευσων V 
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Α  βασιλέως  πρόθεσιν  επιτελειν.    9 παραγενηθεΧς  δέ  64$·  Ιεροσόλυμα,  και  9 
φιλοφρόνως  υπο  τον  άρχιερεως  της  πόλεως  αποδεχθείς,  άνεθετο  περι 
τον  γεγονότος  εμφανισμοΰ,  και  τίνος  ένεκεν  πάρεστιν  διεσαφηνισεν 
επυνθάνετο  δέ  €£  ταίς  άληθείαις  ταύτα  όντως  έχοντα  τυγχάνει.     10τοΐ>  ίο 
δε  άρχιερεως  υποδείξαντος  παρακαταθηκας  είναι  χήρων  τε  και  ορφα- 

νών, "τίνα.  δέ  κα\  Ύρκανοΰ  τον  Ύωβίον  σφόδρα  ανδρός  εν  υπεροχή  ιι 
κειμένου — ονχ  όντως  διαβάλλων  ό  δυσσεβης  Σίμων — τα.  δε  πάντα 

άργνρίον  τετρακόσια  τάλαντα,  χρνσ'ιον   δε   διακόσια·   12άδικησαί  τε  ΐ2 
τονς  ττεπιστ  εν  κότας  τη  τον  τόπον  άγιωσυνη  κα\  τϊ)  τον  τετιμημένου 
κατά  τον  σνμπαντα  κόσμον  ιερόν  σεμνότητι  κα\  ασυλία,  παντελώς 

άμηχανον  είναι·   13 ό  δ'  έτερος,  δί'  α?  *ίχ*ν  βασιλικάς  εντολάς,  πάντως  13 
ελεγεν  εις  το  βασιλικον  άναλημπτέα  ταντα  είναι.  Ι4Τα£ά-  14 
μένος  δε  ημεραν  εισηει  την  περ\  τούτων   επίσκεψιν  οϊκονομησων 

ην  δε  ον  μικρά  καθ*  ολην  την  πόλιν  αγωνία.     15οι  δε   ιερείς   προ  15 
τον  θνσιαστηρίον  εν  ταϊς  ιερατικαίς  στολαίς  ρίψαντες  εαυτούς  επεκα- 
λούντο  εις   ούρανον   τον   περ\   παρακαταθήκης   νομοθετησαντα  τοΊς 

παρακαταθεμενοις  ταντα  σώα  διαφνλάξαι.     ι6ην  δε  όρώντα  την  τον  ιβ 
άρχιερεως  ειδέαν  τιτρώσκεσθαι  την  διάνοιαν  η  γαρ  οψις  κα\  το  της 

χρόας  παρηλλαγμένον  ενέφαινεν  την  κατά  ψυχην  άγωνίαν   17  περι-  τη 
εκεχντο  γάρ  επ\  τον  άνδρα  δέος  τι  κα\  φρικασμος  σώματος,  δι  ων 
πρόδηλον  εγίνετο  τοις  θεωρονσιν  το   κατά   καρδίαν  ενεστος  άλγος. 

ιΒοι  δε  εκ  των  οικιών  άγεληδον  εξεπηδων   επϊ  πάνδημον   Ικετίαν,  ιδ 
δια  το  μη  μέλλειν  εις  καταφρόνησιν  ερχεσθαι  τον  τόπον.     Ι9νπεζω-  19 
σμέναι  δε  νπο  τονς  μαστούς  αι  γνναίκες  σάκκονς  κατά  τάς  όδούς 
επληθυνον   αι  δε  κατάκλειστοι  των  παρθένων,  αι  μεν  συνέτρεχον 
επί  τονς   πυλώνας,  αι  δε  επ\  τά  τείχη,  τινές  δε  διά  τών  θυρίδων 

διέκυπτον.     20πάσαι   δέ   προτείνουσαι  τάς  χείρας  εις  τον  ονρανον  2ο 
εποιουντο  την  λιτανείαν    21  ελεείν   δε    την    του    πλήθους    πανμιγη  2ΐ 
πρόπτωσιν,   την   τε  του  μεγάλως  αγωνιώντας   άρχιερεως  προσδο- 

V  9  νπο  τον  αρχιερεως]  ο  αρχιερενς  Α  |  της  7τσλεω$]  ρΓ  και  V  |  ένεκα  V  | 
πάρεστιν]  παρεγενετο  V  [  διεσαφησεν  V  11  Ύωβιω  Α  |  όντως]  ως  V  ( 
διαβαλλων]  +  ην  V  |  δνσεβης  Α  \  διακόσια]  δ  δηρ  ταδ  Α&ϊ  12  αδικησαι] 
αδικηθηναι  V  |  τε]  δε  V  |  οιη  τη  2°  V  (  τιμωμένου  V  |  ασνλεια  Α  13  ο  δ 
έτερος]  ο  δε  ϊλιοδωρος  V  |  το  βασιλικον]  την  βασιλικην  προσοδον  V  |  ταντα] 
ταντ  V  15  εν]  συν  V  |  παρακαταθήκης]  καταθηκης  V  17  επι]  περί  λ  | 
ων]  ην  Α  |  προδηλον  εγινετο]  εγιν.  εκδηλον  V  18  οι  δε]  ετι  δε  V  |  οικείων 
Α  |  ικετειαν  ΫΕ  |  οιβ  μη  V  19  νπο  τονς  μαστονς  αι  γυναικάς]  αι  γνν.  νπο  τ. 
μ.  το  στήθος  V  |  διεξεκνπτον  V  20  λιταναιαν  Α  λιτανιαν  V*  (-νειαν  Χ3) 
21  δε]  δ  ην  V  |  παμμιγη  V  |  την  τε]  και  την  V  |  αγωνιωντος]  α  δΐιρ  Γ&δ  Α* 
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22  κίαν.  22 Οί  μεν  ουν  επεκαΧουντο  τον  πανκρατή  κύριον  τα  Α 
πεπιστευμενα  τοις  πεπιστευκόσιν   σωα  διαφυΧάσσειν   μετά  πάσης 

2^  ασφαλείας.  23  6  δε  Ηλιόδωρος  το  διεγνωσμενον  επετεΧει.  24  αυτόθι 
δε  αυτόν  συν  τοις  δορυφόροις  κατά  το  γαζοφυΧάκιον  ήδη  παρόντος, 
ό  των  πνευμάτων  καϊ  πάσης  εξουσίας  δυνάστης  επιφανίαν  μεγάΧην 
εποίησεν,  ώστε  πάντας  τους  κατατοΧμήσαντας  συνεΧθεΐν,  καταπΧαγέν- 

25  τας  την  του  θεού  δυναμιν,  είς  εκΧυσιν  κα\  δειΧίαν  τραπήναι.  25ώφθη 
γάρ  τις  Ίππος  αντοϊς  φοβερον  εχων  τον  επιβάτην,  και  καλλίστη 
σαγή  διακεκοσμημενος,  φερόμενος  δε  ρύδην  εσεισεν  τω  Ήλιοδώρω 
τάς  ενπροθεσίους  όπΧάς·  ό  δε  επικαθήμενος  εφαίνετο  χρυσήν  πανο- 

ζ6  πΧΊαν  εχων.  26  έτεροι  δε  δύο  εφάνησαν  αυτω  νεανίαι  τη  ρώμη  μεν 
εκπρεπεΐς,  κάΧΧιστοι  δε  την  γΧώσσαν,  διαπρεπείς  δε  την  περιβοΧην 
οι  και  παριστάντες  εξ  εκατερον  μέρους  εμαστίγουν  αυτόν  άδιαΧείπτως, 

27  7τολλάί  επιριπτονντες  αυτω  πΧηγάς.  27 αφνω  δε  πεσόντα  προς  την 
γην  καϊ  ποΧΧω  σκότει  περιχυθεντα   σνναρπάσαντες  κα\  είς  φόριον 

23  ενθεντες,  28τόν  αρτι  μετά  ποΧΧης  παραδρομής  και  πάσης  δορυφορίας 
εις  το  προειρημενον  εϊσεΧθόντα  γαζοφυΧάκιον,  εφερον  άβοηθητον 
αυτόν    τοϊς    οΧοις    καθεστώτα,    φανερώς    την    δυναστίαν  επεγνω- 

29  κότα.      29 και    ό   μεν   δια  την   θε'ιαν   ενεργειαν   άφωνος   καϊ  πάσης 
3ο  εστερημενος  εΧπίδος  καϊ  σωτηρίας  εριπτο'  3°οί  δε  τον  κύριον  ευλο- 

γούν τον  παραδοζάζοντα  τον  εαυτού  τόπον  καϊ  το  μικρώ  πρότερον 
δέους    και   ταραχής   γεμον   Ιερόν,   του   παντοκράτορος  επιφανεντος 

3ΐ  κυρίου,  χαράς  κα\  ευφροσύνης  επΧήρωτο.  31  Ταχύ  δε'  τίνες  τών 
του  'ΐίΧιοδώρου  συνήθων  ηξίουν  τον  Όνίαν  επικαΧεσασθαι  τον 
ϋψιστον,    και   το  ζην   χαρίσασθαι  τω   παντεΧώς  εν   εσχάτη  πνοή 

32  κειμενω.  ̂ ύποπτος  δε  γενόμενος  6  άρχιερεύς  μη  ποτε  διάΧημψιν 
ό  βασιΧεύς  σχή  κακουργίαν  τινά  περι  τον  ΉΧιόδωρον  υπο  τών 

Ιουδαίων  συντετεΧεσθαι,  προσήγαγεν  θυσ'ιαν  ΰπερ  της  του  ανδρός 

22  οι  μεν  ουν]  και  οι  μεν  V  |  εττεκάλουντο]  εκαλουντο  V  |  τον  πανκρατη  V 
(παγκρ.  ΥΆ)]  ογπ  τον  V  |  διαφνΧασσειν]  διατηρησαι  V  |  ασφαΧιας  V*  (-λεία*  V*) 
24  δε  αυτοί/]  δι  εαυτού  V  |  ο  των  πνενμ.]  ο  δε  πάντων  πρωνΎ  \  επιφανειαν  V3  \ 
συνεισεΧθειν  V  25  τι$  ιππο$]  τοις  ιπποις  Α  |  εσεισεν]  ενεσεισεν  V  |  εν- 

προθεσίονς] εν  προθεσει·  ους  Α  εμπροσθεονς  (δίο)  V  26  δυο  εφανησαν  αυτω 
νεανιαι]  προσεφανησαν  δυο  νεαν.  V  |  εκπρεπεις]  εκτρέπεις  Α  ευπρ.  V·1 1  γλωσσαν] 
δοξαν  V  |  διαπρέπεις]  διατρ.  Α  |  παρασταντες  V3-  |  οιτι  εξ  V  |  αυτόν]  εαυτόν 
Α  |  επιριπτουντε\  εαντω  Λ*νκ1  |  επιρρ.  V3  27  πεσόντα]  επεσον  τα  ΑνιΛ  \ 
προς]  εις  V  28  αυτόν  τοις  όλοις  (χολ.  Α)]  εαντω  V  |  δυναστίαν  (-τειαν  V3)] 
ρΓ  τον  θεου  V  29  ενεργειαν]  ανεργειαν  Α  εργειαν  V*  (ενεργ.  V1)  |  ερεριπτο  V* 
ερερριπτο  V3  30  ηνλογονν  V  |  κνριον]  χϋ  Α  |  επεπληρωτο  V  31  συνήθων] 
σννηλθων  V*  σννηλθον  V3  |  επικαλεισθαι  V      32  προσήγαγεν]  προσηνεγκεν  V 
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Α  σωτηρίας.      33  ποιούμενου    δε  τοϋ  άρχιερέως  τον   ΐλασμόν   οι  αυτοί  33 
νεανίαι   πάλιν  εφάνησαν  τω   'ΉΧιοδώρω  εν  ταϊς  αύταΐς  εσθησεσιν 
εστολισμένοι,   και  στάντες  είπαν  Πολλά  Όνι'α  τω  άρχιερεΐ  χάριτας 
εχε,  δια  γάρ   αυτόν   σοι   κεχάρισται  το   ζην   Κύριος.      34 σύ   δε   εξ  34 
ουρανού  με  μαστιγωμένος  διάγγελλε    πάσι   το   μεγαλεϊον  του  θεού 
κράτος.      ταύτα  δε  είπόντες  αφανείς  έγένοντο.     33  ό  δε  Ηλιόδωρος  35 
θυσίαν  άνενεγκων  τω  θεω,  και  ευχάς  μεγίστας  ευξάμενος  τω  το  ζην 
περιποιησαντι,  και  τον  Όνίαν  άποδεξάμενος,  άνεστρατοπέδευσεν  προς 

τον  βασιλέα·  2,6  εξεμαρτύρει  δε  πάσιν  απερ  ην  υπ'  οψιν  τεθεαμένος  36 
εργα  του  μεγίστου  θεου.  37Τον   δε  βασιλέως  έπερωτη-  37 

σαντος  τον  'ΉΧιόδωρον  ποίος  τις  ε'ιη  επιτήδειος  ετι  άπαξ  διαπεμ- 
φθηναι  εις  Ιεροσόλυμα,  εφησεν  38 Ει  τινα  έχεις  πολέμων  ή  πραγμάτων  38 
έπίβουλον,  πέμψον  αυτόν  εκεί,  καϊ  μεμαστιγωμένον  αυτόν  προσδέξη, 
εάνπερ  και  διασωθη,  δια  το  περί  τον  τόπον  άληθώς  είναι  τινα  θεου 

δυναμιν.     39αύτ6ς  γάρ  ό  την   κατοικίαν  επουράνιον  εχων  επόπτης  39 
εστίν  και  βοηθός  εκείνου  του  τόπου,  και  τούς  παραγινομένους  επί 

κακωσει  τύπτων  άπολλύει.     4°και  τα  μεν  καθ'  'ΉΧιόδωρον  και  την  4ο 
του  γαζοφυλακίου  τηρησιν  ούτως  έχώρησεν. 

χί0  δε  προειρημενος  "Σιμών,  ό  των  χρημάτων  και  της   πατρίδος  ι  IV 
ένδείκτης  γεγονως,  έκακολόγει  τον  Ονίαν  ως  ούτός  τε  ε'ίη  τον  Ήλιό- 
δωρον  έπισεσεικως  και  των  κακών  δημιουργός  καθεστηκως·  2 και  τον  2 
εύεργέτην  της  πόλεως  και  τον  κηδεμόνα  των  ομοεθνών  και  ζηλωτην 
των   νόμων,   έπίβουλον  των   πραγμάτων   έτόλμα  λέγειν.      3τής  δε  3 
έχθρας  επί  τοσούτον  προβαινούσης,  ώστε  και  διά  τίνος  των  υπό 
του  Σίμωνος  δεδοκιμασμένων  φόνους  συντελείσθαι,  Ασυνορών  Όνίας  4 
το  χαλεπόν   της  φιλονεικίας  και  Άπολλώνιον  μαίνεσθαι,  εως  των 
Κοιλτ;?  Φοινίκης  και  Συρίας  στρατηγόν,  συναΰξοντα  την  κακίαν  του 
Σίμωνος,  5  προς  τον  βασιλέα  διεκοσμηθη,  ου  γινόμενος  των  πολιτών  5 
κατήγορος,  το  δε  σύμφορον  κοινή  και  κατ   ιδίαν  παντί  τω  πληθει 

V       33  οι  αυτοί  νεανιαι]  αυτοί  οι  νεαν.  V  |  ειπον  V  |  7τολλα$·  V  |  κεχάρισται 
σοι  V  |  "Κύριος]  ρΓ  ο  V  34  εξ  ουρανού]  νττ  αντου  V  |  με  μαστιγωμένος]  μεν μαστιγωμένος  (δίε)  Α  |  ταύτα  δε]  ταντ  V  35  ανενεγκας  V  |  τω  θεω]  τω  κω 
V  |  οηα  ευξαμενος  V  |  άνεστρατοπέδευσεν]  εστρατοπαιδευσεν  V*  -πεδενσε  V3 
36  εργα  τον]  εργαζου  Α  |  μέγιστου]  μεγάλου  V  37  ειη]  ειν  V*  ην 
V3·  |  εφησεν]  εφη  V  38  θεου  δυναμιν  τινα  V  39  επουράνιον]  π  €\  ττ 
ίεο  νίά  Α?  |  απολλνσιν  V         40  καθ]  κατα  V  IV  1  ούτος]  αντος  V 
2  τον  κηδ.]  οηα  τον  V  4  Ονιας]  ρτ  ο  V  |  του  χαλεπον  V*  (το  χαλ.  V3)  [ 
μαίνεσθαι  εως]  Μενεσθεως  οοηίβο  ΗοΓϋ  |  εωϊ  των]  ως  τον  V  |  Σΐ'ρια?  κ. 
Φοινίκης  V  |  σνναυξοντο  Α  5  προς]  ως  V  |  διεκοσμηθη]  διεκομισθη  V3  | 
συμφέρον  V3-  |  οηι  και  V 
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ιν  17 

6  σκοπών.    6εώρα  γάρ  άνευ  βασιλικής  προνοίας  αδύνατον  είναι  τυχείν  Α 
ειρήνης  επ\  τά  πράγματα,  κα\  τον  Σίμωνα  παύλαν  ον  λημψόμενον 

7  της  άνοιας.  7  Μεταλλάξαντος  δε  τον  βίον  Σέλευκου,  κα\  παρα- 

λαβόντος  την  βασιλείαν  Άντιόχου  τον  προσαγορευθεντος  ^Επιφανούς, 
8  ύπενόθενσεν  Ιάσων  6  άδελφος  Ό  νιου  την  άρχιερωσννην  Βεπαγγει- 
λάμενος  τω  βασιλεΐ  δι'  εντεύξεως  αργυρίου  τάΧαντα  εξήκοντα  προς 
τοις  τριακοσίοις,   και   προσόδου  τίνος  αΧΧης  τάΧαντα  όγδοήκοντα. 

9  9 προς  δε  τούτοις  ύπισχνεΊ,το  κα\  έτερα  διαγράφειν  πεντήκοντα  προς 
τοις  εκατόν,  εάν  επιχορηγηθώ  δια.  της  εξουσίας  αυτοί)  γυμνάσιον 
κα\  εφηβίαν  αυτώ  συστήσασθαι,  και  τους  εν  ΊεροσοΧύμοις  Άντιοχεΐς 

ίο  άναγράψαι.     10 επινευσαντος  δε  τοϋ  βασιλέως  κα\  της  άρχής  κρατή- 
σας,  ευθέως  προς  τον  'Έλληνικον  χαρακτήρα  τους  όμοφύΧους  μετε- 

ιτ  στήσε.      "και  τά  κείμενα  τοϊς  Ίουδαίοις  φιΧάνθρωπα  βασιΧικά  δια 
Ιωάννου  του    πατρός  Έύπολεμου,  του   ποιησαμενου  την  πρεσβίαν 

ύπερ  φιΧίας  και  συμμαχίας  προς  τους  ' Ρωμαίους,  παρωσας,  και  τά? 
μεν  νομίμας  καταΧύων  πολιτίας,  παρανόμους  εθισμούς  εκαίνιζεν. 

ΐ2  12 ασμένως  γαρ  ύπ'   αυτήν   άκρόποΧιν   γυμνάσιον   καθίδρυσεν,  και 
τους  κρατίστους  των  εφ1  ήμων  ύποτάσσων  υπο  πετασον  ηγαγεν. 

ΐ3  13ην  δ'  ούτως  ακμή  του  ̂ Ελληνισμού  και  πρόσβασις  άΧΧοφυΧισμοΰ 
δια  τήν  του  άσεβους  και  ουκ  άρχιερεως  Ιάσονος  υπερβάΧΧουσαν 

ΐ4  άναγνείαν,   ΙΑωστε  μηκετι   περ\  τάς  του   θυσιαστηρίου  λειτουργίας 
πρόθυμους  είναι  τούς  ιερεϊς,  αλλά  του  μεν  νεω  καταφρονουντες  και 
των  θυσιών  άμεΧουντες  εσπευδον  μετεχειν  της  εν  παλαίστρη  παρα- 

ΐ5  νόμου  χορηγίας,  μετά  τήν  του  δίσκου  πρόσκΧησιν   Ι5και  τάς  μεν 
πατρώας  τιμάς  εν  ούδενϊ  τεθειμενοι,  τάς  δε  Έλληνικάς  δόξας  καΧΧίστας 

ιό  ηγούμενοι.    ι6ων  και  χάριν  περιεσχεν  αυτούς  χαΧεπή  περίστασις,  και 
ων  εζήΧουν  τάς  άγωγάς  και  κα#'  6  άπαν  ή'θεΧον  εξομοιούσθαι,  τούς 

17  πολεμίους  και  τιμωρητάς  εσχον.    17άσεβεϊν  γάρ  εϊς  τούς  θείους  νόμους 

6  επι]  ετι  V  |  πανλαν]  αναπαυλαν  V         7  αρχιεροσυνην  Α  8  τρια-  V 
κοσιος  V*  (-σιοις  V1)  9  νπεισχνοιτο  Α  |  διαγραψειν  V  |  αυτόν  γυμνάσιον 
Α  |  οπι  εν  Α*  (δΐιρβΓδΟΓ  Α1)  |  Αντιόχεια]  λντιοχον  V  |  αναγραψαι]  αναγορεν- 
σαι  V  10  κράτησαν  της  αρχής  V  |  προς]  επι  V  |  μετεστησε]  μετηγαγεν  V 
11  Ιουδαίου]  δβς  πίδ  ι  Ιίί  (β  νεί  σ)  ΐη  Α  |  πρεσβειαν  V  |  νομίμους  V  | 
πολιτείας  V3  εκαίνιζεν]  επιωνιξεν  V3  12  ακροπ.  ]  ρΓ  την  V  |  εφ  ημων] 
έφηβων  V  |  οηι  υποτάσσων  V  13  ακμή]  α^κμη  Α  \  Εασονος  Α*  Ειασονος 
Α1  Ιασωνος  V  |  αναγνειαν]  αγνειαν  Α  14  του  μεν  νεω]  τους  μεν  ναιω  Α  \ 
καταφρονουντας  Α  καταφρονουντος  V3  (γο50γ)  |  σπουδον  V*  εσπουδ.  V1  (εσπενδ. 
V3)  |  παρανομοχορηγιας  V  15  πατρώους  V  |  τιθέμενοι  V  |  κάλλιστου  Α 
16  καθ  ο  απαν]  κατα  παν  V*  (Γθδοι\)  |  τους  πολ.]  τούτους  πολ.  V  |  εχον  V* 
(εσχον  V3) 
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Α  ού  ράδιον  αλλά  ταΰτα  6  ακόλουθος  καιρός  δηλώσει.  ιΒΆγο-  ι8 
μένου  δε  πενταετηρικοΰ  αγώνος  εν  Τυρω,  και  τον  βασιλέως  παρόντος, 
19άπέστεϊλεν  Ιάσων  ό  μιερός  θεωρούς  ως  από  Ιεροσολύμων  Άντιο-  19 
χίας   παρακομιζοντας  αργυρίου    δραχμάς    τριακόσιους    είς   την  τον 
Ηρακλέους  θυσίαν,  ας  και  ηξίωσαν  οι  παρακομίζοντες  μη  χρήσθαι 

εις  θυσίαν,  20  ένεκα  δε  τών  παρόντων  εις  τάς  των  τριηρέων  κατα-  ίο 
σκευάς.  2τΆποσταλέντος  δε  ει?  Α'ίγυπτον  *  Απολλώνιου  τοΰ  2ΐ 
Μενεσθέως  διά  τα  πρωτοκλησια  του  Φιλομήτορος  βασιλέως,  μεταλα- 
βών  Άντίοχος  άλλότριον  αυτόν  τών  αύτοΰ  -γεγονότων  πραγμάτων, 
της  καθ  αυτόν  άσφαλίας  έφρόντιζεν  οθεν  εις  Ίόππην  παραγενόμενος, 

κατηντησεν  εις  Ιεροσόλυμα.  22 μεγάλο με ρ ώς  δε  υπό  του  Ιάσονος  22 
και  της  πόλεως  αποδεχθείς  μετά  δαδουχίας  και  βοών  εϊσεδέχθη' 
εί&"  οΰτως  είς  την  Φοινίκην  κατεστρατοπέδευσεν.  23 Μετά  23 
δε  τριετή  χρόνον  άπέστειλεν  Ιάσων  Μενέλαον,  τον  τοΰ  προσημαι- 
νομένου  Σίμωνος  άδελφόν,  παρακομίζοντα  τά  χρήματα  τω  βασιλει, 

και  περ\  πραγμάτων  αναγκαίων  υπομνηματισμούς  τελέσοντας.     24ό  δε  24 
συσταθείς  τώ  βασιλει  και  δοξάσας  αυτόν  τω  προσώπω  της  εξουσίας, 
είς   εαυτόν  κατηντησεν  άρχιερωσύνην,  υπερβάλλων  τον  Ιάσονα  τά- 

λαντα αργυρίου    τριακόσια.      25λαβών    δε    τάς   βασιλικάς    εντολάς  25 
παρεγίνετο,  της  μεν  άρχιερωσύνης  ουδέν  άξιον   φέρων,   θυμούς  δε 

ώμοΰ  τυράννου  και  θηρός  βαρβάρου  οργάς  έχων.     26 και  ό  μεν  Ιάσων  ζ6 
ό  τον  Ιδιον  άδελφόν  ΰπονοθεΰσας,  υπονομευθείς  υφ'  ετέρου  φυγάς 
εις  την  ' Άμμανϊτιν  χώραν  συνηλαστο.    27  ό  δε  Μει> ε'λαοί  της  μεν  άρχης  27 
εκράτει,  τών  δε  επηγγελμένων  τω  βασιλει  χρημάτων  ονδέν  εντάκτει· 
28ποιονμένον   δε  την   άπαίτησιν    Σωστράτου    τοΰ    της    ακροπόλεως  28 
επάρχου'  προς  τοΰτον  γαρ  ην  η  τών  διαφόρων  πράξις·  δι   ην  αΐτίαν 
οι  δύο  υπό  τοΰ  βασιλέως   προσεκληθησαν    29 και  ό  μεν   Μενέλαος  2ο 
ατΓε'λειτΓεν  της  άρχιερωσύνης  διάδοχον  Ανσίμαχον  τον  εαυτού  άδελφόν, 
Σώστρατος  δε  Κράτητα  τον  έπ\  τών  Κυπρίων.  3°Τοιούτων  30 

V       17  ταντα]  +  μεν  V  19  μιεος  Α*  (μιερος  Α1)  μιαρος  V  |  Αντιοχιας] 
Αντιοχεις  οντάς  V  |  τριακοσιας  V  |  θνσιαν  2°]  +  ευ  ετεραν  δε  καταθεσθαι 
δαπανην  V  20  ένεκα]  ρΐ  έπεισε  δε  ταντα  δια  μεν  τον  αποστειλαντα  ευ 
την  Ήρακλεονς  θυσιά\  V  |  παρόντων]  παρακομιζοντων  V  |  τριηρών  V  |  κατα- 

σκευή] παρασκενας  V  21  Με^εσ-^εσβωϊ  Α  (Μενεσθεως  V)  |  μεταλαβων] 
μεταβολών  V  |  γεγονότων]  γεγονεναι  V  |  καθ  αντον]  κατ  αντων  V  |  ασφάλειας 
ΥΆ  |  Ιοππην]  Ιππην  Α  22  Ιασωνος  V  |  αποδεχθείς]  παραδεχθείς  V  |  εισε- 
δεχθη]  εισπεπορενται  V  23  πραγμάτων ..  .τελεσοντας]  πάντων  των  αναγκαιωϊ 
χρηματισμονς  τελεσαντα  V  24  σννσταθεις  V  |  κατηντησεν]  κατέστησε  V  | 
άρχιερωσννην  (-ροσ.  V*)]  ρΓ  την  V  |  νττερβαλων  V  |  Ιασωνα  Α  25  παρεγε- 
νετο  V  26  οπι  ο  2°  V  |  νπονοθβνθεις  V  28  Σοστρατου  V  |  νπο]  επι  V 
29  αρχιερωσννης]  ιερωσννης  V  |  Σοστρατος  V*  |  Κρατητα  τον]  κρατησας  των  V 
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δε  συνεστη κοτών,  συνέβη  Ταρσεΐς  και  Μαλλώτας  στασιάζειν,  δια  τό  Α 

3ΐ  Άντιοχίδι  τί}  7ταλλακ^  του  βασιλέως  εν  δωρεά  δίδοσθαι.  31θάττον 
οΰν  ό  βασιλεύς  ήκεν   καταστειλαι  τα  πράγματα,    καταλείπων  τον 

32  διαδεχόμενον  ̂   Ανδρόνικον,  των  εν  άξιώματι  κειμένων.  32νομίσας  δε 
ό  Μενε'λαο5  είληφέναι  καιρόν  εύφυή,  χρυσώματα  τίνα  των  του  ιεροί) 
νοσφισάμενος  εχαρίσατο  τω  Ανδρόνικο),  και  έτερα  ετύγχανεν  πεπρα- 

33  κώί  €15  τε  Τυρον  και  τα5  κύκλω  πόλεις.  33 και  σαφώς  έπεγνωκώς  ό 
Όνείας,  άπήνεγκεν  άποκεχωρηκώς  εϊς  ασυλον  τόπον,  επί  Αάφνης 

34  τήε  προς  ' Αντιοχείας  κειμένης.  34οθεν  ό  Μενέλαος  λαβών  Ιδία  τον 
Άνδρόνικον,  παρεκάλει  χειρώσασθαι  τον  Όνίαν  ό  δε  παραγενόμενος 

επ\  τον  Όνιαν  και  7Γεισ#εΐ5  έπ\  δόλω  και  δε£ιασ#εΐ5  μεθ'  όρκων, 
δου5  δεξιάν,  καίπερ  εν  υποψία  κείμενος,  επεισεν  εκ  του  άσυλου 
προελθειν  δν  και  παραχρήμα  παρέκλεισεν,  ουκ  αϊδεσθεΧς  το  δίκαιον. 

35  35δι'  ην  αίτίαν  ου  μόνον  Ιουδαίοι,  πολλοί  δε  και  των  άλλων  εθνών 
36  εδείναζον  και  έδυσφόρουν  επί  τω  του  ανδρός  άδίκω  φάνω.  3βτού  δέ 

βασιλέως  επανελθόντος  άπό  τών  κατά  Κιλικίαν  τόπων,  ένετύγχανον 
οι  κατά   πόλιν  Ιουδαίοι,  συνμισοπονηρούντων  και  τών  Ελλήνων, 

37  υπέρ  του  παρά  λόγον  τον  Όνίαν  άπεκτόνησαν.  37 ψυχικώς  ουν 
6  Άντίοχος  ύπολυπηθεϊς  και  τραπε\ς  επ\  έλεος,  και  δακρύσας  δια  την 

38  του  μετηλλαχότος  σωφροσύνην  και  πολλην  εύταξίαν,  3§και  πυρωθε\ς 
τοις  θυμοίς,  παραχρήματην  του  Ανδρόνικου  πορφύραν  περιελόμενος  και 

τους  χιτώνας  περιρηξας,  περιαγαγών  καβ*  ολην  την  πόλιν  έπ'  αυτόν 
τον  τόπον  ούπερ  τον  *  Ονίαν  ησέβησεν,  ε'κείτόν  μιαιφόνον  άπεκόσμησεν, 

39  του  κυρίου  την  άξίαν  αύτω  κόλασιν  άποδόντος.  39Τενομένων 
δε  πολλών  ιεροσυλημάτων  κατά  την  πόλιν  υπό  του  Αυσιμάχου 
μετά  της  του  Μενελάου  γνώμης,  και  διαδοθείσης  εξω  της  φήμης, 
έπισυνήχθη  τό  πλήθος  επ\  τον  Αυσίμαχον,  χρυσωμάτων  τ]δη  πολ- 

4ο  λών  διενηνεγ μένων.  4ς 'έπεγειρομένων  δε  τών  όχλων  και  ταϊς  όρ- 
γαΐς  διεμπιπλαμένων,  καθοπλίσας  ό  Αυσίμαχος  προς  τρισχιλίους, 

30  Ύαρσις  Αν*  |  Αντιοχειδι  V*  \  δεδοσθαι  V       31  καταλείπων  (-λιττ.  V9)]  V 
ρΓ  τούτοις  V         32  ευφυή]  ευφη  V*  |  εχαρισατο  τω]  εχαρισατω  V*  (-το  τω 
V1)  |  και  2°]  +  εις  V  33  και]  ρΓ  α  V  |  Ονιας  V  |  απηνεγκεν]  απηλεγχεν 
V  |  Αντιοχειαν  V  34  οπι  67τι  τον  Ονιαν  V  |  δβ£ια5  θεις  V  |  μεθ]  μετ  ΑΫ*  | 
δεξιαν]  δεξιάς  V  |  ασυλον]  ασυλλου  V  |  το  δίκαιοι]  τον  δ.  V  35  φόνου  Α 
36  Κιλιαν  V*  (Κιλικίας  V1)  |  συμμισοπον.  V3  |  απεκτονησεν  Α  απεκτονη- 
σθαι  V  37  υ7Γθλι/7Γ770ει$]  €7τι  λι^τ;  λυπηθείς  V  |  βτι  βλβοϊ]  υπ  ελέους  V 
38  Ανδρονιου  Α*  (-νικου  Α1)  |  περιρρηξας  V  |  τ?7ν  πολιν]  οιώ  την  V  |  κόλασιν] 
κολασασιν  Α  39    ιεροσυλημάτων]    Ιεροσολυμητων   λ7*   (-μίτων  V·1) 
40  καθοπλησαμενος  V*  (καθοπλισαμ.  ΥΆ)  |  Αυσιμαχος]  +  τους  χιλιαρχους  V 

5ΕΡΤ.  III. 
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IV  41  ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Β 

Α  κατηρξατο  χειρών  αδίκων,  π  ροηγησαμένον  τίνος  Αΰρανοΰ  προβεβη- 
κότος  την  ηΧικίαν,  ουδέν  δε  ήττον  και  την  αγνοιαν.  41  συνειδότες  δε  41 
και  την  επίθεσιν  τον  Αυσιμάχου,  συναρπάσαντες  οι  μεν  πέτρους, 
οι  δε  ζύΧων  πάχη,  τίνες  δε  εκ  της  παρακείμενης  σποδού  δρασσό- 

μενοι,  φύρδην  ενετ'ινασσον  εϊς  τους  περϊ  τον  Αυσίμαχον.  42δι  ην  42 
αιτ'ιαν  ποΧΧούς  μεν  αυτών  τραυματίας  εποίησαν,  τινάς  δε  κατε- 
βαΧον,  πάντας  δε  εις  φυγην  συνηΧασαν,  αυτόν  δε  τον  ΊερόσυΧον  παρά 
το  γαζοφυΧάκιον   έχειρώσαντο.  43  Περί  δε  τούτων   ενέστη  43 
κρίσις  επ\  τον   ΜενέΧαον.     44 καταντησαντος  δε  τον  βασιλέως   εις  44 

Ύνρον,  έπ'  αντον  την  δικαιοΧογίαν  έποιησαντο  οι  πεμφθέντες  τρεις 
άνδρες  ύπο  της  γερουσίας.    45  ηδη  δε  ΧεΧιμμενος  ό  Μενέλαος  έπηγ-  45 
γειΧατο  χρήματα  ικανά,  τω  ΊΙτοΧεμαίω  Αορυμένους,  προς  το  πεισαι 
τον  βασιλέα.    46 όθεν   απολαβών   ό  ΙΙτοΧεμαΐος   εις  τι  περίστυλον  φ 
ως  άναψύχοντα  τον  βασιλέα  μετέθηκεν.    47  και  τον  μεν  της  οΧης  47 
κακίας   αίτιον    ΜενέΧαον    άπέλυσεν    των    κατηγορημένων,   τοις  δε 

ταΧαιπώροις,  ο'ιτινες  εΐ  και  έπϊ  Σκυθών  εΧεγον   άπεΧύθησαν  ακα- 
τάγνωστοι,  τούτοις  θάνατον  άπέκρινεν.    4Βταχέως  ονν  την   αδικον  48 
ζ^μίαν  νπέσχον  οι  περί  πόΧεως  και  δήμων  και  των  ιερών  σκευών 

π^ρηγορησαντες.    49 δι   ην  αιτ'ιαν  και  Ύνριοι  μισοπονηρενσαντες  τα  49 
π,ρ^ς  την  κηδίαν  αντών  μεγαλομερώς  έχορηγησαν.    50  ό  δε  ΜενέΧαος  50 
δι^τάί  τών  κρατούντων  πλεονεξίας  εμενεν  έπ\  τη  άρχη,  έπιφνόμενος 
τι)  κακία,  μέγας  τών  πολιτών  επίβονΧος  καθεστώς. 
^^Περϊ   δε  τον  καιρόν  τοντον  την  δεντέραν  αφοδον  ό  Άντίοχος  ι 

εϊς^^^νπτον  έστείΧατο.    2σννέβη  δέ  καθ'  οΧην  την  πόΧιν  σχεδόν  2 
εφ ημέρας  τεσσεράκοντα  φαίνεσθαι  δια  τών  αέρων  τρέχοντας  ιπ- 

πείς {^αχρύσον  ς  στοΧας  έχοντας,    και  Χόγχας   σπειρηδον  έξωπλι- 
σμέ^ν^  3 και  μαχαιρών  σπασμούς,  και  ειλαί  Ίππων  διατεταγμένος,  3 

πββψβοΧάς  γινομένας,  και  καταδρομάς  έκατέρων,  και  ασ-πιδων 
κινη&^ς^  και  καμάτων  πΧηθη,  και  βεΧών  βοΧάς,  και  χρνσέων  κόσ- 

V       40  Ανρανον]  +  τυράννου  V  |  την  αγνοιαν]  τη  άνοια  V  41  συνειδοντες 
V*  συκι^οντ.  V*  |  παχη  ξύλων  V  |  σποδού]  εποδου  Α  (δϊο)  |  Αυσίμαχον]  + 
επιτιθέμενους  V  42  ην]  η\ν  V  |  κατεβαλον]  ρτ  και  V  |  συνηλασον  V  |  παρα] 
κατα  Υ  ,  43  οπι  δε  V  |  εττι]  προς  V  44  οιη  ευ  Ύυρον  V  45  ηδη 
δε  λελιμμ.  ο  Μενέλαος]  λελειμμενος  δε  ο  Μ.  ηδη  V  |  Αορυμενου  Α  δωρουμενος 
V  |  πεισαι]  πεσαι  Α  46  αναψυξοντα  V  47  κατηγορουμένων  V  | 
ταγνωστοι  τ.  θ.  απεκρ.  6ναη  ίη  V  48  δήμου  V  49  μισοπονηρη- 
σαντες  Υ  |  κηδειαν  V  50  ε7τι]  εν  V  |  πολιτών  (-λειτ.  Α)]  πολέμιων  V 
V  1  τρν  καιρόν]  των  καιρών  Α*  (ο  Ίοίδ  δΐιρ  ταδ  Αα)  |  εψοδον  V  2  εφ 
ημερας'  τεσσεράκοντα  Α  εφ  ημ.  τεσσαρακ.  V  |  διατρέχονται  V  |  εξοπλ.  V* 
3  «λαϊ^ιλαϊ  V  |  καταδρομας]  δρομας  δίαρ  Γ&δ  Α1  |  κάματων]  καμακων  V 
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ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Β  V  15 

4  μων  εκλάμψεις,  και   παντοίους  θωρακισμούς.     4  διό   πάντ€ς  ήξίουν  Α 

5  β7τ'  άγαθω  την  επιφανίαν  γεγενήσθαι.  5Τενομενης  δε  λαλιαί 
ψευδούς,  ώς  μετηλλαχότος  *Αντιόχου  τον  βίον,  παραλαβών  6  Ιάσων 
ουκ  ελάττους  των  χιλίων,  ε'φνιδίως  επ\  την  πόλιν  συνετελεσατο 
επίθεσιν  των  δε  επι  τω  τείχει  συνελασθεντων,  κα\  τέλος  ήδη  κατα- 

λαμβανόμενης της  7τόλεω$·,  ό  Μενέλαος  είς  την  άκρόπολιν  εφυγάδευ- 
6  σεν.  6ό  δε  Ιάσων  εποιεϊτο  σφαγάς  της  πόλεως  των  Ιδίων  αφει- 

δώς, ού  συννοών  την  εϊς  τους  συγγενείς  εύημερίαν  δυσημερίαν  είναι 
την  μεγίστην,  δοκών  δε  πολεμίων  και  ουχ  ομοεθνών  τρόπαια  κατα- 

η  βάλλεσθαι.  7 της  μεν  αρχής  ουκ  εκράτησεν,  το  δε  τέλος  της  επι- 
βουλής αίσχυνην  λαβών,  φυγάς  πάλιν  είς  την  Άμμανΐτιν  παρήλθεν. 

8  8  πέρας  ουν  κακής  καταστροφής  ετυχεν,  εγκλεισθείς  προς  Άρεταν 
τον  των  Αράβων  τύραννον,  πόλιν  εκ  πόλεως  φεύγων,  διωκό- 

μενος υπο  πάντων,  στυγοΰμενος  ώς  τών  νόμων  αποστάτης  και 

βδελυσσόμενος    ώς    πατρίδος    και    πολιτών    δήμιος,    είς  Α'ίγυπτον 
9  εζεβράσθη.  9  6  συχνούς  τής  πατρίδος  άποξενώσας  επ\  ξένης 
άπωλετο,    προς   Λακεδαιμονίους    αναχθείς,    ώς   δια   την  συγγενίαν 

ίο  τευζόμενος    σκέπης·    10 και    ό    πλήθος    άτάφων    εκρίψας  άπενθη- 
τος  εγενήθη,  και  κηδίας  ούδ'  ήστινος  οϋτε  πατρώου  νόμου  μετε- 

ιι  ο~χεν.  τιΏροσπεσόντων  δε  τω  βασιλεϊ  περϊ  τών  γεγονότων, 
διελαβεν  άποστάτιν  την  Ίουδαίαν  οθεν  άναζεύςας  εξ  Αιγύπτου 

ΐ2  τεθηριωμενος  τή  ψνχή,  ελαβεν   την  μεν    πόλιν  δοριάλωτον.     12 και 
εκελευσεν  τοϊς  στρατιώταις  κόπτειν  αφειδώς  τους  ενπίπτοντας,  και 

13  τούς  εν  ταϊς  οίκίαις  αναβαίνοντας  κατασφάζειν.     13εγίνετο  δε  νέων 
και  πρεσβυτέρων  άναίρεσις,  άνήβων  τε  και  γυναικών  και  τέκνων 

ΐ4  αφανισμός,   παρθένων  τε  και  νηπίων  σφαγαί.     Η6κτώ  δε  μυριάδες 
εν  ταις  πάσαις  ήμεραις  τρισιν  κατεφθάρησαν ,  τέσσαρες  μεν  εν  χει- 

ΐ5  ρών  νόμοις,  ουχ  ήττον  δε  τών  εσφαγμενων  επράθησαν.     1ζουκ  άρ- 
3  παντοίους  θωρακισμου*]  παντοίοι*  τεθωρακισμένοι*  V  4  επιφανειαν  V 

V3  |  γεγενήσθαι]  γενέσθαι  V  δ  μετηλλαχοντο*  Α  μετηλαχοτο*  V  |  συνετέ- 
λεσατο]  συνεστησατο  V  |  εφυγαδευσεν]  εφυγεν  V  6  της  πολεω*]  των  πολι- 

τών V  |  ου  συι>νοωι>]  ουκ  εννόων  V  |  του*  συγγ.]  την  σνγγ.  (δίο)  Α  |  δε  ι°  560} 
Γ&5  2  111  νΐ(1  ΙΪΙΙ  ϊη  Α  7  Αμανιτην  V*  |  παρήλθεν]  απηλθεν  V  8  ετυχεν] 
ελαβεν  V  9  ο  συχνού*  (σννχν.  Α)]  ρΓ  και  V  |  πατρώο*]  ρΓ  οικεία*  V  | 
απολετο  V*  |  Αακαιδαιμ.  Α  |  αναχθεί*]  αναδιχθει*  V*  (-δειχθ.  V3)  \  συγγε- 
νειανΎ*  |  σκεηη*  (α'ιο)  V*  (σκέπη*  \7|?)  10  αταφον  V  |  απενθητο*  εγενηθη] άταφο*  γενηθει*  V  |  κηδεία*  V  |  ητινο*  V  |  οντε]  ονδε  V  |  νομον]  τάφου  V 
11  αποστατειν  V  |  την  ψυχην  V  |  δορυαλωτον  V·"1  12  εμπίπτοντα*  V  |  εν ται*  οικιαυ]  ευ  τα*  οικεία*  V  |  κατασφάζειν]  κατασφαττειν  V  13  εγινετο] 
εγινοντο  V  |  οηι  ανηβων  τε  και  V  |  γυναικών]  +  τε  V  14  τεσσαρε*] 
τέσσερα*  Α*νίά  (α  ι°  δΐιρ  γο.5  Α3)  |  νομαι*  V 
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ν  ιό ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Β 

Α  κεσθε\ς  δε  τούτοις,  κατετόΧμησεν  εις  το  πάσης  της  γης  άγιωτατον 
ιερόν   είσεΧθεΐν,  όδηγόν  εχων  τον   ΜενεΧαον,  τον   και  των  νόμων 

και  της  πατρίδος  προδότην  γεγονότα,  ι6καί  ταις  μιεραΊς  χερσϊν  τα.  ι6 
ιερά  σκεύη  Χαμβάνων,  και  τα.  νπό  ποΧΧών  βασιΧεων  άνασταθέντα 
προς  ανζησιν  και  δόξαν  τον  τόπον  και  τιμήν,  ταΐς  βεβηΧοις  χερσϊν 

σννσύρων.     17  και  εμετεωρίζετο  την  διάνοιαν  ό  Άντίοχος,  ον  σννο-  17 
ρων   οτι  δια.  τάς   αμαρτίας  των  την   πόΧιν  οϊκούντων  άπωργισται 

βραχέως  6  δεσπότης,  διό  γέγονεν  περϊ  τον  τόπον  παρόρασις.    18 ει  ι8 
δε  μη  σννεβη  προσενεχεσθαι  πολλοίς  άμαρτήμασιν,  καθάπερ  ην  6 
Ηλιόδωρος  6  πεμφθεϊς  νπό  ΣεΧεύκον  τον  βασιΧεως  επϊ  την  επί- 
σκεψιν  τον  γαζοφνΧακίον,  οντος  προαχθείς  παραχρήμα  μαστιγωθείς 

ανετράπη  τον  θράσονς.     Ι9αλλ'  ον  δια  τον  τόπον  το  έθνος,  αλλά  19 
διά  το  έθνος  τον  τόπον  ό  κύριος  εζεΧεξατο.    20διόπερ  και  αντος  ό  2ο 
τόπος  σννμετασχων  τον  εθνονς  δνσπετημάτων  γενομένων,  νστερον 
ευεργετημάτων  εκοινωνησεν  και  ό  καταληφθείς  εν   τη  τον  παντο- 
κράτορος  οργή,  πάλιν  εν  ττ{  τον  μεγάΧον  δεσπότον  καταλλαγή  μετά 

πάσης  δόξης  επανωρθωθη.  21Ό  ονν  Άντίοχος  οκτακόσια  προς  2ΐ 
τοίί  χιΧίοις  άπενεγκάμενος  εκ  τον   ιερόν  τάλαντα  θάττον  εις  την 
Άντιοχίαν  εχωρίσθη,  οίόμενος  άπο  της  νπερηφανίας  την   μεν  γήν 
πΧωτην  και  το  πεΧαγος  πορεντον  θεσθαι,  διά  τον  μετεωρισμον  της 

καρδίας.    22 κατεΧειπεν  δε  και  επιστάτας  τον  κακονν  τό  γίνος,  εν  22 
μεν  ΊεροσοΧύμοις   ΦιΧιππον  τό  μεν   γένος   Φρύγα,  τον  δε  τρόπον 

βαρβαρώτερον  έχοντα  τον  καταστησαντος·  23εν  δε  Ταριζεϊν  Άνδρό-  23 
νικον  προς  δε  τούτοις  ΜενεΧαος  χείριστα  των   άλλων  νπερηρετο 
τοΊς  ποΧίταις,  απεχθή   δε  προς  τονς  παλίτας  Ίονδαίονς  εχων  διά- 
θεσιν.     ̂ επεμψεν  δε  τον  μνσάρχην    ΑποΧΧώνιον  μετά  στρατεύμα-  24 
τος,  δισμνρίονς  δε  τοΙς  δισχιΧίοις,  προστάξας  τονς  εν  ήΧικία  πάντας 

κατασφάζαι,  τάς  δέ  γνναϊκας  και  τονς  νεωτερονς  πωΧεΊν.    25οντος  25 

V       15  τον  Μεν.]  οηι  τον  V  16  μ,ιαραυ  V  |  χερσι  ϋίδ  Υδ  |  νπο  πολΧων] 
7τολλ  δΐιρ  γο.5  Α3  υπ  αΧλων  V  |  ανασταθεντα]  ανατβθημενα  V*  (ανατεθειμ. 
να)  |  συνσυρω  (αά  βη  Ιΐη)  Α  17  μετεωριζετο  V  \  διο]  δι  αις  V  18  συνε- 
βαινεν  V  |  προενεχεσθαι  V  |  αμαρτημασι  V3  |  οηι  ην  ο  V  |  Ιλιοδωρος  V  | 
ούτος]  και  αυτοί  V  |  οηι  προαχθείς  V  |  ανετράπη]  +  αν  V  20  συμμε· 
τασχων  V  |  του  έθνους]  ρΓ  των  V  |  εκοινωνησαν  Α  |  καταΧημφθης  V* 
(-ληφθείς  ΎΆ)  \  επανορθωθη  V*  21  ο  ουν]  ο  γ  ουν  (δϊο)  V  |  Α^τιοχεια^ 
V  |  απο]  υπο  V  |  γην  πΧωτην]  την  πρωτην  Α  22  Φιλιππον. .  .γένος] 
ιππον  το  μεν  γεν\ος  δαρ  ταδ  61  ΐη  ηι§  ΑΆ  23  ΤαριζΊν  V  I  Μει/ελαο$] 
Μενελαον'  ος  V  |  χειριστας  Α  |  υπερηρετο]  υπερηρτο  V  |  απεχθή  (απηχθη  Α) ...διαθεσιν]  εχων  δε  προς  τους  Ιουδαίους  διαθεσιν  απεχθή  V  24  οηι  δε 
ι°  V  |  τοις  δισχιλιου]  προς  τοις  χιλίοις  V 
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δέ*  'παραγενόμενος  εις  Ιεροσόλυμα  και  τον  εϊρηνικον  ύποκριθείς,  Α 
επέσχεν  εως  της  αγίας  ημέρας  του  σαββάτου·  και  λαβών  άργούντας 

26  τους  Ιουδαίους  το~ις  νή)  εαυτόν  έξοπλισίαν  παρήγγειλες.  26 και 
τους  ε*λθόντας  πάντας  επ\  την  θεωρ'ιαν  συνεξεκέντησεν ,  και  ει? 
την   πάλιν   συν   τοις   οπλοις   εϊσδραμών   ικανά   κατέστησαν  πλήθη. 

27  27Ίούδας  δε  ό  και  Μακκαβαίος,  δέκατος  που  γενηθεις  και  άναχω- 
ρησας,  εν  τοις  ορεσιν  θηρίων  τρόπον  διέζη  συν  τοις  μετ  αύτού'  και 
την  χορτώδη  τροφην  σιτούμενοι  διετέλουν,  προς  το  μη  μετασχειν 
του  μοΧυσμοΰ. 

ι  τΜετ'  ού  πολύν  δε  χρόνον  έξαπέστειλεν  ό  βασιλεύς  γέροντα 
ΆθηναΊον,  άναγκάζειν  τους  Ιουδαίους  μεταβαίνειν  άπο  των  πατρίων 

2  νόμων,  και  τοις  του  θεού  νόμοις  μη  πολιτεύεσθαί'  2μολύναι  δε  και 
τον  έν  Ίεροσολνμοις  νεώ  και  προσονομάσαι  Αιος  ̂ Ολυμπίου,  και 
τον  εν  Ταριζεί,  καθώς  έτυγχανον  οί  τον  τόπον  οικούντες,  Αιος  $■€- 

3  νιου.     3  χαλεπή   δε   και  τοις  οΧοις  ην   δυσχερής  η   έπίστασις  της 
4  κακίας.  4τό  μεν  γαρ  ιερόν  ασωτίας  και  κώμων  ύπο  των  εθνών 

έπεπΧηροΰτο  ραθυμουντων  μεθ*  έταιρών,  και  εν  τοϊς  Ιεροϊς  περι- 
βόΧων  γυναιξί  πλησιαζόντων,  ετι  δε  τα.  μη   καθήκοντα  ένδον  εισ- 

$  φερόντων.     5  το   δε   θυσιαστηριον   τοΊς  άποδιεσταΧμένοις  άπο  τών 

6  νόμων  άθεμίτοις  έπεπΧηρωτο.  6ήν  δ'  οϋτε  σαββατίζειν,  οϋτε  πα- 
τρώους εορτάς  διαφυΧάττειν,  οϋτε  άπΧώς  Ιουδαίου  όμοΧογεϊν  είναι. 

7  7ήγον  δε  μετά  πίκρας  ανάγκης  εις  την  κατά  μηνα  του  βασιλέως 
γενέθλιον  ημέραν  έπ\  σπλαγχνισμόν  γενομένης  δε  Αιονυσίων  εορτής 

8  ηναγκάζοντο  κισσούς  έχοντες  πομπεύειν  τώ  Αιονύσω.  8ψηφισμα  δε 
έζέπεσεν  εις  τάς  άστυγείτονας  'Έλληνίδας  πόλεις,  ΤΙτοΧεμαίου  ύπο- 
θεμένου,  την  αυτήν  άγωγην  κατά  τών  Ιουδαίων  αγειν  και  σπλαγχνί- 

9  ζ*ΐ-ν,  9τούς  δε  μη  π ροαιρου μένους  μεταβαίνειν  έπ\  τά  'Έλληνικά 
ίο  κατασφάζειν.    παρήν  ουν  όραν  την  ένεστώσαν  ταλαιπωρίαν.  10δύο 

25  αξοπλησιν  V         26  αλθοντας]  εξελθοντας  V  |  θεωριαν]  θεαν  V  |  συνε-  V 
κέντησαν  V  |  αισδραμων]  δραμωρ  V  |  κατέστησαν]  κατέστρωσαν  V       27  γεννη- 

θείς Α  |  αναχώρησαν]  +  αις  την  ερημον  V  |  εν  τοις  ορεσιν  θηρίων  τρόπον]  κτηνών 
βιον  εν  τοις  ορ.  V  |  τροφην]  ο  5ΐιρ  γο.5  Α*  |  σιτονμενοι]  ειστονμενοι  (δϊο)  Α 
VI  1   ε£α7τεο-Τ6ΐλεί']  απεστειλεν  V  |   νομοις]  νομού  Α  2   νεων  V  | 
οικούνται]  κατοικούνται  V  |  Δΐ05  ξανιου]  Αιοξανιον  Α  3  απιτασις  V·"1 
4  απαττληρωτο]  παπληρωτο  V  |  αταιρων  (?άταίρων)]  έτερων  ΑΎ  |  παριβολοις  V 
5  αποδιεσταλμανων  Α  6  πατρο\ους  Α{οτί  πάτριους  V  |  οντε  3°]  ονδ  V 
7  7770^]  ηγοντο  V  8  αστυγαιτονας]  αστυγαις  Α  \  οπ\  Ελληνίδας  V  |  πολις 
Πτολεμαίου-  (δϊο)  Α  π.  Πτολεμαίος  Υ*ν'ιά  {-ου  V1) 
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Α  γάρ  γυναίκα  άνηχθησαν  περιτετμηκυίαι  τά  τέκνα-  τούτων  δέ  ε'κ 
των  μαστών  κρεμάσαντες  τά  βρέφη,  και  δημοσία  περιαγαγόντες  αύ- 
τάς  την  πόλιν,  κατά  του  τείχους  έκρημνισαν.  "έτεροι  δε  πλησίον  ιι 
συνδράμοντας  εις  τά  σπήλαια  λεληθότως  αγειν  την  (βδομάδα,  μηνυ- 
θέντες  τω  Φιλίππω  συνεφλογίσθησαν,  διά  το  εύλαβώς  εχειν  βοη- 
θησαι  αύτοΐς  κατά  δόξαν  της  σεμνότατης  ημέρας. 

"Παρακαλώ  ουν  τους  εντυγχάνοντας  τί/δε  ττ}  βίβλω  μη  συστέλ-  ΐ2 
λεσθαι  διά  τάς  συμφοράς,  λογίζεσθαι  δέ  τάς  τιμωρίας  μη  προς  ολε- 
θρον,  αλλά   προς   παιδίαν   του  γένους  ημών   είναι.     13κα\  γαρ  το  13 
μή    πολύν   χρόνον   έάσθαι  τούς   δυσσεβούντας,   αλλ'   ευθέως  περι- 
π'ιπτειν  τοις  έπιτίμοις,  μεγάλης  εύεργεσίας  σημειόν  εστίν.     Ι4ού  γάρ  14 
καθάπερ  και  έπ\  τών  ΐίλλων  εθνών  αναμένει  μακροθυμών  6  δεσπό- 

της μέχρι  του  καταντησαντας  αυτούς   προς  έκπληρωσιν  αμαρτιών 

κολάστ),  ούτως   και  ε'φ'  ημών   εκρινεν  εΐναΐ'    Ι5ΐνα  μη  προς  τέλος  ι$ 
άφικομένων   ημών   τών  αμαρτιών   ύστερον   ημάς   έκδικα.      ι6διόπερ  ι6 
ούδέποτε  μεν  τον  ελεον   αφ'  ημών  άφίστησιν   παιδεύων  δε  μετά 
συμφοράς  ουκ  ένκαταλείπει  τον  εαυτού  λαόν.     17  πλην  εως  ύπομνη-  τη 
σεως  ταύθ  ημίν  ειρήσθω·  δι  ολίγων  δε  ελευστέον  επ\  την  διηγησιν. 

ι8Έλεά£αρό$·  τις  τών  πρωτευόντων  γραμματέων,  άνήρ  ήδη  προβε-  ι8 
βηκώς  την  ηλικίαν  και  την  πρόσοψιν  τού  προσώπου  κάλλιστος,  άνα- 
χαίνων   ηναγκάζετο  φαγειν  ύειον  κρέας.     19 ό  δε  τον  μετ    εύκλείας  ίο 
θάνατον  μάλλον  η  τον  μετά  μύσους  βίον  άναδεξάμενος  αυθαιρέτως 

έπ\  το  τύμπανον  προσηγεν,   20  προπτύσας  δέ,  κα#'  ον  εδει  τρόπον  2ο 
προσέρχεσθαι  τούς  ύπομένοντας  άμύνασθαι  ών  ού  θέμις  γεύσασθαι 

προς  το  ζτ}ν  φιλοστοργίαν.   21  οι  δέ  προς  τω  παρανομώ  σπλαγχνισμώ  2ΐ 
τεταγμένοι  διά  την  εκ  τών  παλαιών  χρόνων  προς  τον  άνδρα  γνώσιν 
απολαμβάνοντες  αύτον  κατ    Ιδίαν  ένεκάλουν,   ενεγκόντα  κρεα,  οις 
καθήκον  αύτώ  χράσθαι,  δι  αύτού  παρασκευασθέντα,  ύποκρΐναι  δέ  ως 

V       10  άνηχθησαν]  ανηνεχθησαν  V  |  εκ  των  μαστών  κρεμασαντεϊ]  εκκρεμα- 
σαντων  εκ  τ.  μ.  V  |  αγαγοντες  V  |  εκρημνησαν  V  11  αντοις]  εαυτού  V 
12  ουν]  δε  V  |  παιδειαν  V*  13  πολύν]  +  είναι  V  |  του  εττιτιμοι$]  επίτι- 

μων V  |  ευγεργεσιας  (βίο)  V  14  καταντησαντο%  Α  καταναντησαντα·;  V  | 
κολάσει  V3-  \  οιη  είναι  V  15  εκδικη  V  16  αφ  ημών  τον  ελεον  V  | 
εγκαταλείπει  V  17  ταυτ  ΑΥ  18  Ελεα£α/χ>$]  +  δε  V  |  την  προσοψιν] 
οχϊι  την  V*  (ΗαΙ>  V1)  |  οπι  αναχαινων  V  |  υειον]  υιον  ΑΥ*  19  ευκλκκ 
Αν*  |  προσηγεν]  προσηγετο  V  20  προπτυσας]  προ .  .  V*  πρωτενσας  V8 
(ΓεδΟΓ)  |  αμυνεσθαι  V  |  προς]  ρι·  δια  την  V  21  τω  παρανομώ]  το  παρ.  V*  ί 
των  παλαιών]  οηα  των  V  |  απολαμβάνοντες]  απολαβοντες  V  |  ενεκαλουν]  πάρε- 
καλούν  V  |  ενεγκαντα  V  |  χρασ0αι]  χρησασθαι  V  |  υποκριναι]  νποκριθηναι  V 
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έσθίοντα  τά  υπό  τού  βασιλέως  τεταγμένα  τών  από  της  θυσίας  κρεών,  Α 

22  22 ινα  τούτο  πράξας  άπολυθί)  του  θανάτου,  και  διά  την  άρχαίαν  προς 
23  αυτούς  φιλίαν  τύχοι  φιλανθρωπίας .  23  ό  δέ  λογισμόν  άστεΐον  άναλα- 
βων  και  άξιον  της  ηλικίας  και  της  του  γήρους  υπεροχής  και  της 
επικτήτου  και  επιφανούς  πολιτείας  και  της  εκ  παιδός  καλλίστης 
αναστροφής,  μάλλον  δε  της  άγιας  και  θεοκτίστου  νομοθεσίας,  άκολού- 

24  θως  άπεφτ]νατο,  ταχέως  λίγων  προπέμπειν  εις  τον  αδην  24  Ου  γαρ 
της  ημετέρας  ηλικίας  άξιόν  εστίν  ύποκριθήναι,  Ινα  πολλο\  των  νέων 

υπολαβόντες  'Έλεάζαρον  τον  ένενηκονταετή  μεταβεβηκέναι  είς  άλλο- 
25  φυλισμόν,  25 και  αύτοι  δια  την  έμήν  ΰπόκρισιν  και  διά  το  μικρόν  και 

άκέραιον  ζήν  πλανηθώσιν  δι'  έμέ,  και  μύσος  και  κηλίδα  του  γήρως 
2ό  κατακτήσωμαι.  26 ει  γαρ  και  έπι  του  παρόντος  έξελούμαι  την  εξ  αν- 

θρώπων  τιμωρίαν,   άλλα  τάς  του  παντοκράτορος  χείρας  οϋτε  ζών 

27  οϋτε  αποθανών  εκφευξομαι.     27  διόπερ  ανδρείως  μεν  νυν  διαλλά£α? 
28  τον  βίον  του  μεν  γηρως  άξιος  φανήσομαι,  28τοις  δε  νέοις  ϋπόδιγμα 

γενναιον  καταλελοιπώς  εϊς  το  προθυμως  και  γενναίως  υπέρ  των 
σεμνών  και  άγίων  νόμων  άπευθανατίζειν.    τοσαυτα  δε  εϊπών  επ\  το 

29  τΰμπανον  ευθέως  ήλθεν  29τών  δε  άγόντων  προς  αυτόν  την  μικρω 
πρότερον    εύμένειαν    η   δυσμένειαν   διά  τών    προειρημένων  λόγων, 

3ο  ως  αυτοί  υπελάμβανον  άπόνοιαν  είναι.  3° μέλλων  δε  ταϊς  πληγαίς 
τελευτάν,  άναστενάξας  είπεν  Τω  κυρίω  τω  την  άγίαν  γνώσιν  εχοντι 
φανερόν  εστίν  οτι  δυνάμενος  άπολυθήναι  του  θανάτου,  σκληράς 
υποφέρω   κατά   σώμα  αλγηδόνας   μαστιγου μένος,    κατά    ψυχήν  δέ 

3ΐ  ήδέως  διά  τόν  αυτού  φόβον  ταύτα  πάσχω.     31  και  ούτος  ουν  τούτον  τον 
τρόπον  μετήλλαξεν ,  ού  μόνον  τοις  νέοις,  αλλά  και  τοις  πλείστοις  τού 
έθνους  τόν  εαυτού  θάνατον  ύπόδιγμα  γενναιότητας  και  μνημόσυνον 
αρετής  καταλείπων. 

I   ι        ιΣυνέβη  δέ  και  επτά  αδελφούς  μετά  τής  μητρός  συλλημφθέντας 

21  εσθοντα  V   |  τεταγμένα]  προστεταγμενα  V  22  τυχοι]  τυχη  V  |  V 
φιλανθρωπίας]  ρτ  τησδε  της  V  23  γηρως  V  |  επίκτητους  Α  |  και  επι- 

φανούς πολιτείας]  επιφανιας  (-νειας  V3)  και  της  πολιάς  V  |  θεοκτιστου]  ρΓ  της 
V  24  πολλοί  των  νεων]  πολλοίς  των  νεω  (χίο,  δεά  ν  ΓογΙ  εναη  αά  Πη  Ιίη) 
Α  |  μεταβεβηναι  Α  25  ακεραιον]  ακαιρεον  Α  |  δι]  εις  V  |  κατακτήσωμαι] 
καταστησωμαι  V*  καταστησομαι  να  27  διαλλαξαϊ]  μεταλλαξας  V*  (γ650ι·) 
28  υποδβιγμα  V  |  ειπως  Α  |  ηλθεν]  ειλκετο  V  29  αγόντων]  απάντων  V  ] 
προς  αυτόν  την  μικρω  προτερον  ευμενειαν  η  δυσμένειαν]  την  μ.  προτ.  προς 
αυτόν    ενμ.    εις    δυσμένειαν   απαγοντων   V   (γοντων  Γ650Γ)  |   δια]  +  την  V 
30  σωμα]  ΌΧ  το  V  |  όια]  })Γ  και  V        31  τον  τρόπον  τούτον  V  |  νεοις]  υιοις  V  | 
υπόδειγμα  V  |  καταλιπων  V*  VII  1  συλληφθέντες  V 
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Α  άναγκάζεσθαι  ύπο  τού  βασιλέως  άπο  τών  αθέμιτων   ύείων  κρεών 

έφάπτεσθαι,  μάστιξιν  κα\  νευραΐς  αικιζομένους.    2ε'ις  δε  αυτών  γενό-  2 
μένος  προήγορος  είπεν  Μελλεΐί  έρωταν  κα\  μανθάνειν  ημών;  έτοιμοι 
γαρ  άποθνήσκειν  έσμέν  ή  πατρώους  νόμους  παράβαιναν.    3εκθυμος  3 
δε  γενόμενος  ό  βασιλεύς  προσέταξεν  τήγανα  κα\  λέβητας  εκπυρούν. 
Ατών  δε  παραχρήμα  έκπυρωθέντων,  τον  γενόμενον  αύτών  προήγορον  4 
προσεταξεν  γλωσσοτομεϊν,  κα\  περισκυθίσαντας  άκρωτηριάζειν,  τών 
λοιπών  αδελφών  καϊ  της  μητρός  συνορώντων.    5  αχρηστον  δε  αύτόν  5 
τοϊς  λοιποίς  γενόμενον  έκέλευσεν  τη  πυρά  προσάγειν  ενπνουν  και 
τηγανίζειν.    της  δε  άτμίδος  εή)  ικανον  διδούσης  του  τηγάνου  αλλήλους 

παρεκάλουν  σύν  τη  μητρ\  γενναίως  τελευτάν ,  λέγοντες  ούτως  6Ό  κύριος  6 
ό  θεος  εφορα,  κα\  ταις  άληθείαις  ε'φ'  ημΐν  παρακαλείται,  καθάπερ  δια 
της  κατά  πρόσωπον  άντιμαρτυρουσης  ωδής  διεσάφησεν  Μωσί^ί,  λέγων 

Και  ε57τι  τοΊς  δούλοις  αυτού  παρακληθήσεται. 
7  Μεταλλάζαντος  δε  τού  πρώτου  τον  τρόπον  τούτον,  τον  δεύτερον  η 

ηγον  έπ\  τον  εμπαιγμόν  και  το  της  κεφαλής  δέρμα  σύν  ταις  θριξιν 
περισυροντες  επηρώτων   Ει  φάγεσθαι  προ  τού  τιμωρηθήναι  κατά 

μέλος  το  σώμα;    86  δε   αποκριθείς   τή    πατρίω    φωνή    προσειπεν  3 
Ουχί.     διόπερ  κα\  ούτος  την  έξης  ελαβεν  βάσανον,  ως  ό  πρώτος. 
9εν   εσχάτη  δε   πνοή  γενόμενος  είπεν   Συ  μέν,   άλάστωρ,   εκ  τού  α 
παρόντος  ημάς  ζην    απολύεις,   ό    δε    τού    κόσμου    βασιλεύς  απο- 

θανόντος   ημάς    υπέρ    τών    αυτού    νόμων    εις    αίώνιον  άναβίωσιν 

ζωής  ημάς  αναστήσει.  10  Μετά  δε  τούτον  ό  τρίτος  ένεπαίζετο,  ίο 
κα\   την    γλώσσαν    αιτηθείς    ταχέως    προέβαλλεν    και   τάς  χείρας 

εύθαρσέως    προέτεινεν   11  και   γενναίως    είπεν    Έ£   ουρανού   ταύτα  ιι 
κέκληται,  και  δια  τους  αυτού  νόμους  ύπερορώ  ταύτα,  και  παρ*  αυτού 
ταύτα   πάλιν  ελπίζω  κομίζεσθαι.      12 ώστε  αυτόν  τον  βασιλέα   και  ΐ2 
τους  σύν  αντω  έκπλήσσεσθαι  την   τού   νεανίσκου   ψνχήν,   ως  εν 

V       1  νιων  Αν*  |  μαστιξι  V  |  νευροις  V  2  ευ]  ει  Α*  (5  δΐιρ6Γ50Γ 
Α1)  |  ειπεν]  ούτως  εφη  V  |  μελλευ]  ρ  γ  τι  V  |  ημών]  ρι·  παρ  V  }  πατρώους 
νομούς  παράβαιναν]  παραβ.  τους  πάτριους  νομ.  V  4  τον  γεν.]  το  γεν. 
Α  |  γλωσσοτι\μειν  (δϊο)  Α  γλωττοτομειν  V  5  αχριστον  V  |  λοιποις]  6\οις 
V  |  εκελευσεν]  προσεταξεν  V  |  προσάγειν]  προσαγαγειν  V  |  εμπνουν  V  |  δι- 
δουσης]  διαδουσης  V  6  ο  κύριος]  οηι  ο  V  |  Μωνσης  V  7  μεταλ- 
λαξαντος]  τα.8  1  νεί  3  ϋίΐ  ίηίει-  ξαν  61  τος  Α'  |  περισυραντες  V  |  φαγεσθαι] 
φαγεσαι  V  |  επηρωτουν  Α  |  το  σωμα  κατα  μέλος  V  9  αλαστορ 
ΥΆ  \  αιωνιον]  +  ημας  Α  10  ταχέως]  ευθέως  V  |  προεβαλεν  V  |  ευθαρσώς  V 
11  κεκληται]  κεκτημαι  V  |  κομίζεσθαι]  νομισασθαι  V  12  εκπλησσεσθαι] 
καταπλησσεσ  θαι  V  |  νεανίσκου]  νεανιου  V 
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νπ  25 

ΐ3  ούδενϊ  τάς  άΧγηδόνας  ετίθετο.  13  Και  τοντον  δε  μεταΧΧά-  Α 
ΐ4  ξαντος  τον  τέταρτον  ωσαύτως  εβασάνιζον  αϊκιζόμενοι.     14 και  γενό- 

μενος προς  τω  τεΧενταν   ούτως  εφη  Κιρετον  μεταλλάσσοντας  άπο 
ανθρώπων  τάς  υπό  τον  θεον  προσδοκαν  ελπίδας  πάλιν  άναστήσεσθαι 

ΐ5  νπ*  αντον·  σοι  μεν  γαρ  άνάστασις  εις  ζωην  ουκ  εσται.  15Έ^ο- 
ι6  μενως  δε  τον  πέμπτον  προσάγοντες  ηκίζοντο.    ι6ό  δε  προς  αντον  ίδών 

είπεν  'Έξονσίαν  εν  άνθρώποις  έχων  6  θέλεις   ποιεϊς,  φθαρτός  ων 
17  μη  δόκει  δε  το  γένος  ημών  νπο  τον  θεον  καταλελείφθαι.  17  σύ  δε 

καρτερεί,  και  θεωρεί  το  μεγαλείον  αντον  κράτος,  ως  σε  και  το  σπέρμα 

ι8  σον  βασανιεΐ.  ι8Μετά  δε  τοντον  ηγον  τον  έκτον,  καϊ  μεΧΧων 
άποθνήσκειν  εφη  Μη  πλανώ  μάΧΧον,  ημείς  γαρ  δι  εαντονς  ταντα  πα- 
ις σχομεν,  άμαρτόντες  εϊς  τον  εαντών  θεον  άξια  θανμασμον  γεγονεν  19 σν 

2ο  δε  μη  νομίσης  αθώος  εσεσθαι  θεομαχειν  επιχειρήσας.  20Ύπερ- 
αγόντως  δε  η  μητηρ  αγαθή  και  μνήμης  αγαθής  αξία,  ητις  άπολλνμενονς 
νιονς  επτά  σννορώσα  μιας  νπο  καιρόν  ημέρας  ενψύχως  εφερεν  δια.  τάς 

2ΐ  επ\  Κνριον   εΧπίδας.     2Ιεκαστον  δε  των  ανθρώπων  παρεκάΧει  τή 
πατρίω  φωνή,  γενναίω  πεπΧηρωμενη  φρονήματι  και  τον  θήΧνν  Χο- 

22  γισμον  άρσενι  θνμω  διεγε'ιρασα,  Χεγονσα  προς  αντονς  22 Ουκ  οιδ'  οπως 
εις  την  εμήν  εφάνητε  κοιΧίαν,  ονδε  εγώ  το  πνεύμα  και  την  ζωην 
νμίν  εχαρισάμην ,  και  την  εκάστον  στοιχείωσιν  ουκ  εγώ  διερνθμισα. 

23  Ζ3τοιγαρονν  6  τον  κόσμον  κτίστης,  ό  πΧάσας  άνθρώπον  γενεσιν  και 
πάντων  έξενρών  γενεσιν,  και  το  πνενμα  και  την  ζωην  νμίν  πάΧιν 

άποδίδωσιν  μετ'  εΧεονς,  ως  ννν  νπεροράτε  εαυτούς  διά  τούς  αντον 
24  νόμονς.  24Ό  δε  Άντίοχος  οΐόμενος  καταφρονεϊσθαι  και  την 

όνειδίζονσαν  νφορώμενος  φωνήν,  ετι  τον  νεωτερον  περιόντος,  ον 

μόνον  διά  Χόγων  εποιεϊτο  την  παράκΧησιν,  α'λλά  και  δι'  όρκων  επ'ι- 
στον  αμα  πΧοντιεϊν  και  μακαριστον  ποιήσειν  και  μεταθέμενον  άπο 

25  των  πατρίων,  και  φιλον  εξειν  και  χρείας  εμπιστεύσειν.  25τον  δε 
νεανίον  μηδαμώς  προσέχοντας,  προσκαΧεσάμενος  6  βασιΧεύς  την 
μητέρα    παρηνει  γενέσθαι  τον  μειρακίον  σύμβονΧον   επϊ  σωτηρία. 

14  τω  τελευταν]  το  τελ.  αντον  V  |  μεταλασσοντας  (δϊο)  V  |  από]  νπ  V  ]  V 
νπο]  παρα  V  15  εχομενως   δε  τον  πέμπτον  προσάγοντες]  ως  δε 
π ροσαγ άγοντες  τον  πέμπτον  V  16  φθαρτός   ων  ο  θέλεις  ποιείς  V 
18  μάλλον]  μάτην  V  |  πασχωμεν  V*  |  αμαρτανοντες  V  |  εαυτόν  V*  |  αξια] 
αξιο  V*  α£ιοι  V3  |  γεγονεν]  γεγοναμεν  V  19  εσεθαι  V*  (εσεσθαι  V1) 
20  υπεραγοντος  V  |  αγαθή]  θαυμαστή  V  21  των  ανθρώπων]  αυτών  V  | 
πεπληρωμενω  Α  |  θηλυ  Αν"  |  αρσενι]  αρρενι  V  |  λέγουσα  προς  αυτούς]  και λέγουσα  V  22  διερυθνισα  (δΐο)  Α  24  επιστουτο  V  |  οηι  αμα  V  | 
μακαρ.]  +  αμα  V  |  ποιησεν  V*  (-σειν  V1)  |  οιη  και  4°  V  |  πάτριων]  +  νομών 
V  |  εμπιστευσαμενος  V*  (εμπιστεύσειν  V1) 
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Α  26  πολλά    δε    αντοΐι    παραινέσαντος,   έπεδέξατο    πείσειν    τον    νιόν.  26 
27 προσκύ^τασα    δε    αύτώ,    χΧενάσασα   τον    ώμόν   τύραννον,   όντως  27 
εφησεν  τί]  πατρίω  φωνή   Υίε',  έΧέησόν  με  την  εν  γαστρ\  περιενεγ- 
κασάν  σε  μήνας  εννέα,  κα\  θηΧάσασάν  σε  ετη  τρία,  και  έκθρέψασάν 
σε,    και  αγαγονσαν   εις  την   ηΧικίαν  ταύτην,  και  τροφοφορησασαν. 

2Βάζιώ  σε,  τέκνον,  άναβΧέ^ταντα  εις  τόι/  ονρανόν  και  Τί)ι>  γί)ι>  και  τά  28 
ε'ν  αντοϊς  πάντα  ίδόντα  γνώναι,  ότι  ουκ  εξ  όντων  εποίησαν  αυτά  6  θεός, 
και  το  των  ανθρώπων  γένος  οντω  γίνεται.    29 μη  φοβηθης  τον  δημιον  29 
τούτον,  αλλά  των  άδεΧφών  σου  α£ιοί  γενόμενος  έπίδεξαιτόν  θάνατον, 

Ίνα  εν  τω  εΧέει  συν  τοις  άδεΧφοϊς  σον  κομίσωμαί  σε.  3°"Ετ(  3° 
δε  ταύτης  καταληγούσης  6  νεανίας  είπεν  Τίνα  μένετε;  ονχ  υπακούω 
του  προστάγματος  του  βασιΧέως'   του  δε  προστάγματος  άκοΰω  τον 
νόμου  του  δοθέντος  τοϊς  πατράσιν  ημών  διά  Μωση.    31  σύ  δε  πάσης  31 
κακίας  ευρετης  γενόμενος  είς  τους  'Έβραίονς  ον  μη   διαφύγης  τάς 
χείρας  τον  θεον.     32 ημείς  γαρ  διά  τάς  εαντών  αμαρτίας  πάσχομεν  32 
33 ει  δε  χάριν  έπιπΧήξεως  και  παιδίας  6  ζών  κύριος  ημών  βραχέως  33 
έπώργισται,  και  πάΧιν  καταΧΧαγησεται  τοις  εαυτόν  δούΧοις.     34 σύ  δε',  34 
ω  ανόσιε  και  πάντων  ανθρώπων  μιαρώτατε,  μη  μάτην  μετεωρίζον 
φρνττόμενος  άδηΧοις  έΧπίσιν,  έπι  τονς  ονρανίονς  7ταίδαί  έπαράμενος 
χ(ψα·   35οΰπω  γαρ  την   του  παντοκράτορος  έπόπτου   θεον   κρίσιν  35 
εκπεφενγας.    3<5οί  μεν  γαρ  νυν  ημέτεροι  αδελφοί  βραχύν  έπενέγκαντες  36 
πόνον  άενάον  ζωης  υπό  διαθηκην  θεον  πεπτώκασιν'  σν  δε  ττ)  τον 
θεον  κρίσει  δίκαια  τά  πρόστιμα  της  νπερηφανίας  άποίστ}.      37 εγώ  37 
δε   καθάπερ  οι  άδεΧφοΙ   και   σώμα  και  τύχην  προδίδωμι  περί  τών 
πατρίων  νόμων,  έπικαΧούμενοι  τον  θεον  ΪΧεως  ταχύ  τω  εθνει  γενέσθαι, 
και  σε  μετά  έτασμών  και  μαστιγών   έζομοΧογήσασθαι  διότι  μόνος 

αντός  θεός  εστίν  38 εν  έμοι  δε  και  τοις  άδεΧφοις  μον  στήσαι  την  τον  38 
παντοκράτορος  όργην  την  επ\  το  σύμπαν  ημών  γένος  δικαίως  επημμέ- 

V       26  δε]  δ  V  |  παραινησαντος  Α  27  χλευασασα  (χλενγασ.  V* 
χΧευασ.  V3)]  ρΓ  και  V  |  ωμοτυραννον  V*  (ωμον  τ.  V3)  |  εφη  V  |  τη  πατριω] 
πατρώα  V  |  γαστρι]  ρΓ  Τη  V  |  εννέα]  ενεα  V*  |  σετη  V*  (σε  ετη  V3)  |  οιη  και 
εκθρεψασαν  σε  V  |  τροφοφορησασαν]  +  σε  V  28  όντως  V       29  φοβηθης] 
φοβηθηναι  V  |  αλλα]  αλα  (δίο)  V  |  σον  άξιος  γενόμενος  ε7πδε£αι]  άξιον  γενομενον 
επιδεξασθαιΎ  \  κομισωμαι]κομισαιμε  Α  30  καταΧηγονσης]  καταΧγηγονσης 
(δΐο)  Α  |  νεανίσκος  V  |  νπακονω]  ενακονω  V  |  Μωση]  ̂ Ιωσην  Α  Μωνσεως  V 
33  παιδεία*  V3  |  παρωργισται  V  34  οπι  ανθρωτων  V  |  φρνττομενος] 
φρναττομενος  V  |  επαιρομενος  V  |  χείρας  V  35  ονττω]  ρΓ  ημείς  γαρ  δια 
τας  εαντων  αμαρτίας  πασχομεν  V  36  οιώ  μεν  V  |  νττενεγκαντες  V 
αενναον  V  |  αποισει  V  37  αδεΧφοι]  +  μον  V  |  τυχην]  φνχην  V  |  επικα- 
Χονμενος  V  |  οιη  και  σε.,.εξομοΧογησασθαι  V  38  στησαι]  στηναι  V 
το  σνμτταν]  τον  σνμττ.  Α  |  εττηγμενην  V 
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39  νην.    39εκθυμος  δε  γενόμενος  6  βασιλεύς  τούτω  παρά  τούς  αΧΧους  Α 
4ο  χειρίστως  απήντησαν,  πικρώς  φέρων  £ττ\  τω  μυκτηρισμω.    40  και  ούτος 
4ΐ  ουν  καθαρώς  μετήΧΧαξεν,  παντεΧώς  επί  τω  κυρία»  πεποιθώς.  *τε'σχάτη 
42  δε  των  νιων  η  μητηρ  έτεΧεύτησεν.  42Τά  μεν  ουν  περί  τους 

σπΧαγχνισμούς  και  τάς  νπερβαΧΧούσας  αίκίας  επϊ  τοσούτον  δεδη- 
Χώσθω. 

VIII  ι  τ\ούδας  δε  ό  καϊ  Μακκαβαΐος  και  οί  συν  αύτω  παρεισπορευόμενοι 
ΧεΧηθότως  εις  τάς  κώμας  προσεκαΧούντο  τούς  συγγενείς,  και  τους  με- 
μενηκότας  εν  τω   ϊουδαισμω  προσλαμβανόμενοι  συνήγαγαν  εις  έξακι- 

2  σχιΧίους.  2  και  επεκαΧούντο  τον  κύριον  εφιδειν  τον  νπο  πάντων  κατα- 
πονούμενον   Χαόν,  οίκτεΐραι  δε   και  τον  ναον  τον  υπο  των  ασεβών 

3  ανθρώπων  βεβηΧωθεντα'  3ε'Χεησαι  δε  και  την  καταφθειρομενην 
πόΧιν  και  μεΧΧουσαν  ίσόπεδον  γίνεσθαι,  και  των  καταβοώντων  προς 

4  αυτόν  αιμάτων  είσακουσαι·  4 και  μνησθηναι  δε  και  της  των  άναμαρ- 
τητων  νηπίων  παρανόμου  άπωΧίας,  και  περί  των  γενομένων  εις  το 

5  όνομα  αυτού  βΧασφημιών,  και  μισοπονηρησαι.  5 γενόμενος  δε  ό 
Μακκαβάιος  εν  συστεματι,  ανυπόστατος  ήδη  τοις  εθνεσιν  έγίνετο,  της 

6  οργής  του  κυρίου  εϊς  εΧεον  τραπείσης.  6πόΧεις  δε  και  χώρας  άπροσ- 
δοκητως  ερχόμενος  ενεπίμπρα·  και  τους  επίκαιρους  τόπους  άποΧαμ- 

7  βάνων,  ούκ  όΧίγονς  των  ποΧεμίων  τροπουμενος,  7 μάΧιστα  τάς  νύκτας 
προς  τάς  τοιαύτας   επιβοΧάς  συνεργούς  έΧάμβανεν  και  λαλιά  της 

8  εύανδρείας  αύτού  διηχεΐτο  πανταχη.  6Συνορών  δε  ό  ΦίΧιππος 
κατά  μικρόν  εις  προκοπην  ερχόμενον  τον  άνδρα,  πνκνότερον  δε  εν 

ταίς  εύημερ'ιαις  προβαίνοντα,  προς  ΙΙτοΧεμαΐον  τον  Κοίλης  Συρίας  και 
Φοινίκης  στρατηγον  εγρα^τεν  επιβοηθείν  τοις  του  βασιΧεως  πράγμασιν. 

9  9ό  δε  ταχέως  προχειρισάμενος  Νικάνορα,  τον  του  ΤίατρόκΧου  τών 
πρώτων  φίΧων,  άπέστειΧεν,  ύποτάξας  πανφύΧων  εθνη  ούκ  έΧάττονς 

τών  δισμυρίων,  το  πάν  της  Ιουδαίας  έξάραι  γένος'   συνέστησαν  δε 

40  ούτος]  ούτως  V*  |  καθαρός  V  VIII  1  οηι  και  ι°  V  2  κυριον]  V 
θεον  V  |  καταπονουμενον]  καταπατονμενον  V  |  των  άσεβων]  οιτί  των  Υ 
3  οηι  και  των . . . επακονσαι  V  |  καταβοονντων  Α  4  οιτι  και  ι°  V  |  ανα- 
μαρτητων]  αμαρτητων  Α  αμαρτημων  V*  αναμαρτ.  ν1**^  |  απωλειαί  V3  | 
γινομένων  V  |  εις]  +  τε  V  |  όπα  και  4°  V  5  ο  Μακκαβαιος  εν  συστε- 

ματι] εν  σνστημστι  ο  Μακκ.  V  |  τραπισιν  Α  6  χολίί  Α  |  χωράς]  κωμας 
V  |  ερχόμενος]  επερχόμενος  V  |  ενεπιπρα  V  |  ουκ  ολίγους. .  .τροπουμενοτ]  ουχ 
(ουκ  V3)  ολίγων  δε  πτοματων  (πτωμ.  V3)  των  πολέμιων  εποιειτο  πλήθη  V 
7  μάλιστα]  +  δε  V  |  επιβουλας  V  |  λαλιάς  Α  |  διηχεΐτο]  διεχειτο  V  |  πανταχού 
V  8  δε  ι°]  δ  V  |  ερχόμενος  Α  |  υιτι  εν  V  9  των  ι°]  τον  V*  (των 
V1)  |  πανφυλων  εθνη]  όχλου  παμφιλον  V  |  παν]  σύμπαν  V  |  συνέστησα  Α συνέστησε  V 
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Α  αύτώ  και  Τοργίαν  άνδρα  στρατηγον  κα\  ευ  πολεμικαϊς  χρείαις  έχοντα 

πειραν.     10  διεστησατο   δε   ό  Νικάνωρ  τον   φόρον   τω  βασιλεϊ  τοις  ίο 
'Ρωμαίοις,  οντα  ταλάντων  δισχιλίων,  εκ  της  των  Ιουδαίων  αιχμαλω- 

σίας εκπληρώσειν.      "ευθέως  δε   εϊς  τάς    παραθαλάσσιους   πόλεις  ιι 
άπεστειλεν     προκαλούμενος    επ'    άγορασμον    Ιουδαίων  σωμάτων, 
υπισχνουμενος    ενενηκοντα    σώματα    ταλάντου    παραχωρησειν  ου 
προσδεχόμενος  την    παρά  του   παντοκράτορος  μελλουσαν  παρακο- 

λουθούσαν  αύτω   δίκην.     12 τω   δέ  Ίουδα   προσεπεσεν  περί  της  του  ΐ2 
Νικάνορος  εφόδου·  και  μεταδόντος  τοΊς  συν  αυτω  την  παρουσίαν  τον 
στρατοπέδου,   Ι3οί   δειλανδροΰντες   κα\    άπιστουντες  την    του    θεοί)  13 
δίκην  διεδίδρασκον  εαυτούς  και  εξετόπιζον  14 οι  δε  τα  περιλελιμμενα  14 
πάντα  επωλουν,  ομού  δε  τον  κνριον  ηξίουν  ρύσασθαι  τούς  ύπο  τον 

δυσσεβούς  Νικάνοροί   πρ\ν    συντνχειν    πεπραμενονς·    ι5καί   εΐ  μη  τ$ 
δι'  αύτούς,   άλλα  δια  τάς   προς  τούς  πατέρας  αύτών  διαθηκας,  και 
ένεκα  της  επ'  αύτούς  επικλήσεως  του  σεμνού  και  μεγαλοπρεπούς  ονό- 

ματος αύτού.  ι6Συναγαγών  δε  6  Μακκαβαϊος  τούς  περ\  αύτον  ι6 
οντάς  αριθμόν  εξακισχιλίους  παρεκάλει  μη  καταπλαγηναι  τοις  δεσμίοις 

μηδε  εύλαβεϊσθαι  την  των  αδίκως  παραγενομενων  επ'  αύτούς  εθνών 
πολυπληθείαν,  άγωνίσασθαι  δε  γενναίως,  τ7πρ6  οφθαλμών  λαβόντας  ιγ 
την  άνόμως  εις  τον  άγιον  τόπον  συντετελεσμενην  ύπ    αύτών  υβριν 
και  τον  της  εμπεπαιγμενης  πόλεως  αίκισμόν,  ετι  δε  την  της  προγονικής 
πολιτίας   κατάλυσιν .      ι8οί   μεν   γάρ   οπλοις    πεποίθασιν   άμα    και  ι5 
τολααυ,  εφησεν,  ημείς  δε  επ\  τώ   παντοκράτορι  θεω,  δυναμενω  και 

τούς  ερχόμενους  ε'φ'  ημάς  και  τον  ολον  κόσμον  εν\  νεύματι  καταλαβεϊν, 
πεποίθαμεν.     19 προσαναλεξάμενος  δε  αύτοΊς  και  τάς  επ\  τών  προ-  ίο 
γόνων    γενομενας    άντιλημψεις,    και   την   επ\   Σενναχηρείμ,  εκατόν 

ογδοηκοντα  πέντε  χιλιάδες  ως  άπώλοντο,  20 και  την  εν  τη  Βαβυλωνία  ίο 
την  προς  τούς  Υαλάτας  παράταξιν  γενομενην,  ως  οι  πάντες  επ\  την 
χρείαν  ήλθον   όκτακισχίλιοι  σύν   Μακεδόσιν    τετρακισχιλίοις,  τών 

V       9  ευ]  εν  V  |  πειραν  έχοντα  V  11  προκαλούμενος]  προσκαλ.  V  |  Ιου- 
δαϊκών V  |  σώματα  τάλαντου]  σωματα\λαντον  Α  |  παρακολουθούσαν]  παρακο- 

λουθήσει V  12  7τερι]  ρΓ  των  V  13  οι  δειλ.]  οι  δε  δειλ.  V  14  περι- 
λελειμμ.  V*  |  ηξιον  (δΐο)  Α  15  δι  αυτούς]  ϊηοερ  δι  αυτοί  V*  (δι  αυτούς 
V1)  |  δια^καϊ]  συνθηκας  V  |  ένεκεν  V  |  αυτουϊ  2°]  αντου  Α  16  αριθμόν] 
ρι·  τον  V  |  παρεκαλη  V*  |  τοις  δεσμιοις]  τους  πολέμιους  \7  |  παραγινομενων  V  | 
πολυπληθιαν  V3·  17  ανομως]  των  άνομων  V  |  εμπεπεγμενην  (-πειμεν. 
ΑΗοτί)  Α  εμπεπαγμ.  V*  (-παιγμ.  V1)  |  πολιτείας  V  18  ττεποιθοσιν  Α  \ 
εφησαν  Α  |  καταλαβεϊν]  καταβαλειν  \τ  19  γενομενας]  γεγοννιας  V  |  αντι- 

λήψεις V  |  Σεναχηρειμ  V*  (-χειρ.  λ7"*)  |  εκατόν]  ρν  των  V  |  χιλιάδες  ως  αττω- λοντο]  χιλιάδων  απωλειαν  V  20  τη  Βαβ.]  οηι  τη  V  \  οκτακισχιλιους  V 
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Μακεδόνων  άπορουμένων,  οι  έξακισχιλιοι  τάς  δώδεκα  μυριάδας  άπω-  Α 

Χεσαν  δια  την  γινομένην  αύτοίς  α7τ'  ουρανού  βοηθειαν,  και  ώφέλειαν 
2ΐ  πολλην  ελαβον.     21  εφ*  οις  εύθαρσεις  αυτούς  παραστησας  και  έτοιμους 

υπέρ  των  νόμων  και  τ^ί  πατρίδος  απόθνησκαν  τετραμερές  τι  εποίη- 
22  σει/  το  στράτευμα·  22τάξας  αδελφούς  αυτοΰ  προηγουμένους  έκατέρας 

τάξεως,  Σίμωνα  και  Ίώσηπον  και  Ίωνάθην,  ύποτάξας  έκάστω  χίλιους 

23  προς  τοις  πεντακοσίοις,  23 έτι  δε  και  Έλεάζαρον  παραναγνούς  την 
ιεράν  βίβλον,  και  δουί  σύνθημα  θεογ  ΒΟΗθβίόΧ,  της  πρώτης  σπείρης 

24  αυτός  προηγούμενος  συνέβαλε  τω  Νικάνορι.  2Αγενομένου  δε  αυτοΐς 
του  παντοκράτορος  συμμάχου  κατέσφαζαν  τών  πολεμίων  ϋπέρ  τούς 
εννακισχιλίους ,  τραυματίας  δε  και  τοις  μέΧεσιν  ανάπηρους  τό  πΧεϊον 

μέρος  της  του  ~Νικάνορος  στρατείας,  πάντας  δε  φεύγειν  ηνάγκασαν. 
25  25τά  δε  χρήματα  τών  παραγενομένων  έπ\  τον  άγορασμόν  αυτών  εΧα- 

βον    συνδιώξαντες  δε  αυτούς  ε'φ'  ικανόν  ανέλυσαν  από  της  χώρας 
26  συνκλειόμενοι·  26ήν  γαρ  η  προ  του  σαββάτου  δίκη,  δι  ην  αίτίαν  ουκ  έ- 
27  μακροτόνησαν  κατατρέχοντες  αυτούς.  27  όπλολογησαντες  δε  αύτούς 

και  τα  σκΰΧα  έκδύσαντες  τών  πολεμίων  περί  τό  σάββατον  έγίνοντο 
περισσώς  εύλογούντες  και  ε  φορολογούμενοι  τω  κυρίω  τω  διασώσαντι 

28  εΐϊ  την  ημέραν  ταύτην,  άρχην  ελέους  τάξαντος  αύτοΊς.  22μετά  δε  τό 
σάββατον  τοϊς  βκισμένοις  και  ταϊς  χηραις  και  τοΙς  όρφανοϊς  μερίσαντες 

29  από  τών  σκύλων,  τά  λοιπά  αύτο\  καΐτά  παιδία  διεμερίσαντο.  29ταϋτα 
δε   διαπραζάμενοι,    και   κοινην   ικετίαν   ποιησάμενοι,   τον  ελεήμονα 

3ο  κύριον  ηζίουν  εις  τέλος  καταλλαγηναι  τοις  αύτού  δούλοις.  30 Και 
τοϊς  περ\  Ύιμόθεον  και  Έακχίδην  συνερίσαντες  υπέρ  τούς  δισμυ- 
ρίους  αύτών  άνεΐλον,  και  όχυρωμάτων  υψηλών  ευ  μάλα  ενκρατείς 
εγένοντο,  και  λάφυρα  πλείονος  έμερίσαντο,  Ισομοίρους  αύτούς  και 
τοις  ηκισμένοις   κα\  όρφανοΊς  και  χηραις  έτι  δε  και   π ρεσβυτέροις 

3ΐ  ποιησαντες.     31  όπλολογησαντες   δε   αύτούς    επιμελώς    πάντα  συνέ- 

20  μυριάδας]  χειλιαδας  Α*  ίοη  (μνρ  δπρ  Γαδ  Α1)  |  ωφελιαν  V*  {-λειαν  V3)  V 
21  ευθαρσις  Α  |  παραστησας]  ποιησας  V  |  τι]  δε  V  |  το  στράτευμα  εποινσεν  V 
22  ταξας]  +  δε  V  |  αδελφούς]  ρτ  τους  V  |  εκατερας]  +  δε  V  |  Ιωσηφον  V  |  Ιω- 
ναθαν  V  23  σύνθεμα  V  |  προηγούμενος]  αφηγούμενος  V  24  αναττει- 
ροι>5  Αν  |  ττλειον]  πλείστον  V  |  της  του  Νικ.]  οιη  τη$  V  |  στρατειας  (-τια$ 
Υ)]  +  εποίησαν  V  |  οπί  παντας  V  |  δε  φευγειν]  φευγεϊΐ  τε  V  |  ηνηγκασεν  («ϊο) 
Α  25  παραγενομένων]  παραγεγονοτων  V  |  α7το]  ι>7το  V  |  χωράς]  ωρας 
V  |  συνκλεομενοι  Α  συγκλειομ.  V  26  οιή  δίκη  V  28  ταυ  χη/>αι$] 
οπί  ταις  V  |  τοις  ορφ.]  οηι  τοις  V  |  οιώ  και  τα  7ταιδια  V  |  διεμερίσαντο]  έμε- 

ρίσαντο V  29  ικετειαν  V*  |  καταλλαγηναι]  διαλλαγηναι  V  30  του 
7Γβρι]  οι  7Γ.  V  |  Βαχιδηρ  V*  (δπρ  χ  δΐιροΐ'δΟΓ  κα  V3)  |  οχΐ'ρωματωϊ']  το  οχυρωμα 
των  Α  |  εγκρατείς  V  |  πλείονα  V  |  αυτού  Αν  (αι/τ.  V)  31  αυτού*] 
εαυτοί^  V 
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VIII  32  ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Β 

Α  θηκαν  εϊς  τούς  Επίκαιρους  τόπους,  τα.  δε  λοιπά  των  σκύλων  ήνεγκαν 

εις  Ιεροσόλυμα·    32τ6ν  δε  φυλάρχην  των   περί  Ύιμόθεον   άνείλον,  32 
άνοσιώτατον     άνδρα    και    πολλά    τους    Ιουδαίους  ε'ττιλελυττ^κότα. 
33Επινίκια    δε    άγοντες    εν    τη    πατρίδι    τους    Εμπρήσαντας    τους  33 
Ιερούς  πυλώνας,  Καλλισθενην  ύφηψαν  είς  εν  οΐκίον  πεφευγότα'  και 
τον    άξιον   της    δυσσεβείας    Εκομίσατο    μισθόν.     34 6    δε   τρισαΧι-  34 
τηριος    Νικάνωρ,    6    τρισχιλίους    Εμπόρους    Επ\    τήν    πράσιν  των 

Ιουδαίων  άγαγών,   35ταπεινωθε\ς  υπό  των  καθ'  αυτόν  νομιζομενων  35 
Ελαχίστων   είναι,         του   κυρίου  βοήθεια,  την  δοξικήν  αποθεμένος 
Εσθητα,  διά  της  μεσογείου,  δραπετου  τρόπον  ερημον  εαυτόν  ποιησας, 
ηκεν   εις  Άντιόχειαν,   ύπερ  άπαν  εύημερηκώς  Επ\  τη  του  στρατού 

διαφθορά.     30 και  ό  τοις  'Ρωμαίοις  άναδεξάμενος  φόρον  από  της  των  36 
Εν   Ίεροσολΰμοις  αιχμαλωσίας  κατορθώσασθαι,  κατήγγελλεν  ΰπερ- 
μαχον   εχειν   τούς  Ιουδαίους,    και  διά  τον  τρόπον  τούτον  άτρωτους 
είναι  τούς  Ιουδαίους,  διά  τό  άκολουθεϊν  τοίς  εαυτού  π  ροστεταγμενοις 
νόμοις. 

1Περι  δε  τον  καιρόν  Εκείνον  Ετύγχανεν    Αντίοχος  άναλελυκώς  ι  IX 
άκόσμως  Εκ  των  περί  την  Περσίδα  τόπων.     2εϊσεληλύθει  γάρ  εϊς  την  ι 
λεγομενην  ΤΙερσεπολιν,  και  Επεχείρησεν  ίεροσυλεϊν  και  την  πόλιν 
συνεχειν    διό  δη  τών   πληθών  όρμησάντων,   Επί  την   τών  οπλών 
βοηθειαν  Ετράπησαν  και  συνέβη  τροπωθεντα  τον  Άντίοχον  υπό  τών 

Εγχωρίων    άσχήμονα    την    άναζυγην    ποιήσασθαι.      3οντι   δε  αύτω  3 
κατ*   Έκβάτανα    προσεπεσεν    τά    κατά  Νικάνορα    και    τούς  περ\ 
Ύιμόθεον  γεγονότα.    4Επαρθε\ς  δε  τώ  θυμω  ωετο  και  τών  πεφυγα-  4 
δευκότων    αυτόν    κακίαν    εϊς    τούς  Ιουδαίους    Εναπερείσασθαι·  διό 
συνεταξεν  τον   άρματηλάτην  αδιαλείπτως  Ελαυνοντα  καταλυειν  την 

πορίαν,   της  Εξ  ουρανού  δη   κρίσεως   συνούσης    αύτω·    ούτως  γάρ 
υπερηφάνως  είπεν  Ώολυάνδριον  Ιουδαίων  Ιεροσόλυμα  ποιήσω,  παρα- 
γενόμενος    Εκει.     5ό    δε   παντεπόπτης    κύριος  ό   θεός  του   Ισραήλ  5 
Επάταζεν  αυτόν   άνιάτω   και  άοράτω  πληγη'    άρτι  δε   αυτού  κατα- 

V       32  των  περί]  τον  π.  V  33  άγοντα*  Α  |  ιερείς  Α  |  υφηψαν  ευ  εν 
οικιον]  νφ  ευ  εν  οικ€ΐον  Α  υφηψαν  (υψηφ.  V*  υφηψ.  \τ1νιά)  ευ  εν  οικιδιον  V  | 
εκομίσατο  (εκομισσ.  Α*ν[ά  τάβ  ι  1ί£  ροδί  ι  Α?)]  εκομησαντο  V  34  τρισχι- 
λιου$]  τους  χίλιους  V  35  καθ]  κατ  V  |  κυρίου]  θεου  V  |  δραπετου  τρόπον] 
τραπετου  τόπον  Α  |  διαφθρα  Α*  (ο  δυρβΓδΟΓ  Α1)  36  κατορθώσασθαι] 
διορθωσασθαι  V  |  εχειν]  +  τον  θεον  V  |  εαυτού]  υπ  αυτού  V  IX  1  άκοσμος 
V  2  Περσεπολειν  Α  ΙΙερσιπολιν  V  3  τα  κατα]  τακτά  (δΐο)  V 
4  των  πεφυγαδ.]  ρν  την  V  |  κακειαν  Α  \  τον]  τους  V*  (τον  V1)  |  καταλυειν] 
κατανυει  V*  (-ειν  V1)  |  πορειαν  V3  |  δη]  ηδη  V  5  παντεττοπτης]  π  3°  €Χ 
ττ  ίεο  νΐά  Α*  πανεποπτης  V 
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λήξαντος   τον   λόγοι/,    εΧαβεν   αυτόν    ανήκεστος   των    σπλάγχνων  Α 

6  άΧγηδών  καϊ  πικρα\  των  ένδον  βάσανοι,  6  πάνυ  δικαίως,  τον  ποΧΧαΊς 
7  και  ξενιζούσαις  σνμφοραϊς  έτερων  σπλάγχνα  βασανίσαντα.  7 6 

δ'  ουδαμώς  της  άγερωχίας  εΧηγεν,  ετι  δε  και  της  υπερηφάνειας  επε- 
πΧήρωτο,  πυρ  πνέων  τοις  θυμοΐς  επ\  τους  Ιουδαίους,  και  κεΧεύων 
εποξύνειν  την  πορίαν  συνέβη  δε  και  πεσείν  αυτόν  άπ6  του 
άρματος  φερομένου  ροίζω,  και  δυσχερεί  πτώματι  περιπεσόντα  πάντα 

8  τά  μεΧη  του  σώματος  άποστρεβΧουσθαι.  8ό  δ'  άντιδοκών  τοις  της 
θαλάσσης  κύμασιν  δια  την  υπερ  ανθρώπων  ύπερηφανίαν,  και 
πΧάστιγγι  των  ορέων  οιόμενος  υψη  στήσειν,  κατά  γην  γενόμενος  εν 

φορίω   παρεκομίζετο,  φανεράν  του  θεου  πάσιν  την  δύναμιν  ε'νδει- 
9  κνΰμενος·  9ωστε  και  εκ  του  σώματος  του  δυσσεβοΰς  σκώΧηκας 
άναζείν,  και  ζώντος  εν  όδΰναις  και  άΧγηδόσιν  τάς  σάρκας  αυτού 
διαπίπτειν,  ύπο  δε  της  οσμής  αυτού  πάν  το  στρατόπεδον  βαρύνεσθαι 

ίο  την  σαπρίαν.  10  και  τον  μικρώ  πρότερον  των  ουρανίων  (ίστρων 
άπτεσθαι  δοκοΰντα,  παρακομίζειν  ουδε\ς  εδύνατο,  δια  το  της  οσμής 

ιι  άφόρητον  βάρος.  11  ενταύθα  ουν  ηρξατο  το  ποΧυ  της  ύπερηφανίας 
Χήγειν   τεθραυσμενος,    και   €ΐν    επίγνωσιν    ερχεσθαι    θεία  μάστιγι, 

12  κατά  στιγμήν  επιτεινόμενος  ταΊς  άΧγηδόσιν.  12  και  μηδε  τής  οσμής 
αυτού  άνεχεσθαι  δυνάμενος,   ταυτ    εφη   Αίκαιον   υποτάσσεσθαι  τω 

ΐ3  θεώ,  και  μη  θνητον  οντά  υπερήφανα  φρονεϊν.  13ηϋχετο  δε  6 
μιερος  προς  τον   ουκετι  αυτόν   εΧεήσοντα  δεσπότην,   ούτως  Χεγων 

ΐ4  14Ύήν  μεν  άγίαν  πόΧιν,  ήν  σπεύδων  παρεγίνετο  ισόπεδον  ποιήσαι  και 
ΐ5  ποΧυάνδριον  οικοδομήσαι,  εΧευθεραν  άναδεΐζαι'  15τούς  δε  Ιουδαίους, 

ως   διεγνώκει  μηδε  ταφής  άξιώσαι,  οίωνοβρώτους  συν  τοϊς  νηπίοις 

ι6  εκτρίψαι  θηρ'ιοις,  πάντας  αυτούς  Ίσους  Άθηναίοις  ποιήσειν  ι6ον 
δε  πρότερον  εσκύΧευσεν  αγιον  νεώ  καΧΧίστοις  άναθήμασιν  κοσμησειν, 
και  τά  ιερά  σκευή  ποΧυπΧάσια  πάντα  άποδώσειν,  τάς  δε  επιβαΧΧου- 
σας  προς  τάς  θυσίας  συντάξεις  εκ  των  ιδίων  προσόδων  χορηγησειν 

5  βάσανοι]  βα  δαρβΓδΟΓ  Α1  7  δ]  δβ  V  |  αγερωχειας  V  |  υπερηφανιας  V  |  V 
πορειαν  V*  |  φερωμενω  V*  (φερομ.  V3)  |  δυσχερή  Α  8  δ  αντιδοκων]  δε 
αρτι  δοκών  V  |  κυμασιν]  +  επιτασσειν  V  |  ανθρώπων  υπερηφανιαν]  ανον  αΧαξο- 
νιαν  V  |  των  ορέων]  τα  των  ορ.  μείζονα  V  |  οιη  οιομενος  V  |  υ^ι  Α  |  γινόμενος 
V  |  ενδεικνυμενος  (-δειγν.  Α)]  ενδεικνυοντος  V  9  του  σώματος]  των  του 
σωμ.  οφθαλμών  V  11  ληγειν]  \εγεϊ\  Α  [  τεθραυσμενος]  υποτεθραυσμ.  V 
12  δυνάμενος  άνεχεσθαι  V  |  υπερήφανα]  ισοθεα  V  13  δβ]  ουν  V  |  μιαρος 
V  |  ΟΠί  προς  V  14  παρεγίνετο]  παραγινομενος  V  |  (λευθεραν]  +  αυτήν  V 
15  ως]  ους  V  |  διεγνωκεϊ\  V  |  αξιωσειν  V  |  οιωνοβρωτους]  +  δε  V  |  εκτριψαι] 
εκριψειν  V             16  αγιον  Α  |  νεων  V  |  κάλλιστου]  καλλει|  τοις  (δίο)  Α 
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Α  17  προς  δε  τούτοις  και  Ίουδαίοί  εσεσθαι,   και  πάντα  τόπον  οικητόν  \η 
επεΧενσεσθαι   καταγγεΧΧοντα  το  τον  θεον    κράτος.     ι8ονδαμώς  δε  ι8 
ληγόντων  των  πόνων,  επεΧηΧί/θει  γαρ  επ'  αυτόν  δικαία  η  τον  θεον 
κρ'ισις,  τα  κατ'  αντόν  άπεΧπ'ισας,  έγραψαν  προς  τονς  Ίονδαι'ουί  την 
νπογεγραμμενην  επιστοΧην,  εχονσαν   ικετηρίας  τάξιν,  περιεχονσαν 
δε  όντως     Ι9Τοΐ$·  χρηστόΐς  Ίονδαίοις  τοΊς   ποΧίταις   πολλά  χαίρειν  19 
και  νγιαίνειν  και  εΰ   πράττειν  βασιΧενς  Άντίοχος  και  στρατηγός' 
20ερρωσθε,  και  τα  τέκνα,  κα\  τα.  ϊδια  κατά  γνώμην  εσται  νμΊν.    είς  20 
ονρανόν  την  ελπίδα  εχων,  2τνμών  την  τιμήν  και  την  εννοιαν  εμνη-  2ΐ 
μόνενον  φιΧοστόργως'  επαναγαγών  εκ  των  κατά.  την  Περσίδα  τόπων, 
και   περιπεσών   ασθένεια  δνσχερίαν   εχονση,   άναγκαΐον  ηγησάμην 

φροντίσαι  της  κοινής  πάντων  υμών  ασφαλείας·  22 ουκ  άπογινώσκων  τα.  22 
κατ'  εμαντόν,  αλλά  εχων  ποΧΧην  ελπίδα  εκφενξεσθαι  την  άσθένειαν. 
23 θεωρών  δε  οτι  και  ό  πατήρ,  κασ'  ονς  καιρονς  εϊς  τονς  ανω  τόπονς  23 
εστρατοπεδενσεν,  άνέδειξεν  τον  διαδεξάμενον,  246πως  εάν  τι  παρά-  24 
δοξον   άποβαίη  και   προσαπεΧθη  τι   δνσχερες,  εϊδότες  οί  κατά  την 

χωράν  ω  καταλεΧειπται  τα  πράγματα,  μη  επιταράσσωνται'   ~5πρός  25 
δε  τοντοις  κατανοων  τονς  παρακειμενονς  δννάστας  και  γειτνιώντας 
της  βασιλείας  τοΐς  καιροίς  επέχοντας  και  προσδοκώντας  τό  άποβησό- 

μενον,  άναδεδειχα  τον  νιόν  'Αντίοχον  βασιλέα,  ον   ποΧΧάκις  άνα- 
τρεχων  εις  τάς  επάνω   σατραπείας  τοΊς  πΧείστοις  νμών  παρεκατε- 
τιθεμην  και  σννίστων  γεγραφα  δε  προς  αντόν  τα  νπογεγραμμενα. 

26 παρακαΧώ  ούν  νμάς  και  άζιώ,  μεμνημενονς  των  ενεργεσιών  κοινή  26 
και  κατ  Ιδίαν,  εκαστον  σνντηρεϊν  την  ονσαν  εννοιαν  είς  εμε  και  τον 

νιόν  27 πεπεισμαι  -γαρ  αντόν  επιεικώς  και  φιΧανθρώπως  σννσταθέντα  τ,η 
τη  εμη  προαιρεσει  σννπεριενεχθησεσθαι  νμϊν. 

28ιΟ  μεν  ονν  άνδροφόνος  και  βΧάσφημος  τα  χείριστα   παθών,  =8 
ωί  ετερονς  διεθηκεν,  επ\  ξένης  εν  τοις  ορεσιν  οίκτίστω  μόρω  κατε'- 

V       17  Ιουδαίου  V  |  επελενσασθαι  Α  |  καταγ7ελλοί'τα5  Α  18  τα  κατ 
αυτόν]  τα  δε  κατ  αυτών  (αυτόν  V3)  V  |  ικετηριας  ταξιν'  εχουσαν  V  |  οηι 
περιεχουσαν  V  19  ευ  πράττειν]  διευτυχειν  V  |  Αντιοχος  και  στρατηγός] 
και  στρατ.  Αντ.  V  20  ερρωσθαι  Α\7*  (-σθε  V3}  \  εσται]  εστίν  V 
21  την  τιμήν]  οηι  την  V  |  επαναγων  V  |  δυσχερειαν  V3  |  οηι  νμων  2°  V  | 
ασφάλειας  (-λιας  V*)]  +  την  ευ  ουνον  ελπίδα  εχόντων  υμων  V  22  αλλα]  αλλ 
V  |  εκφευξασθαι  V  23  εστρατοπαιδευεν  V*  (-πεδευεν  V3)  |  διαδεξαμενον] 
διαλεξομενον  V  24  αποβαίνει  V  -νη  V3  |  και  προσαπεΧθη  τι  δυσχερές] 
η  και  προσαγγελθη  δυσχ.  τι  V  |  οι  κατα]  οτι  κ.  V  |  εττιταρασσονται  Υ* 
25  γειτνιοντας  V*  |  της  βασιλείας]  τη  βασίλεια  V  |  προσδοκώντας  (-κοντ.  Υ* 
κουντ.  V3)]  +  δεχόμενους  V  |  σατραπιας  V  |  παρακατετιθεμην  V  |  οιη  δε  V 
26  ευ]  προς  V  |  υιον]  + μου  V  27  συνσταθεντα]  παρακολουθουντα  V  | 
συμπεριεν.  V3 
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29  στρεψεν  τον  βίον.    ̂   παρεκομίζετο  δε  το  σωμα  Φίλιππος  6  σνν-  Α 
τροφός  αυτοϋ'  ος  και  ενλαβηθε\ς  τον  νιον  Άντιόχον  προς  ΤΙτολεμαιον 

τον  Φιλομήτορα  εις  Α'ίγνπτον  διεκομίσθη. 
ι        τΜακκαβαΐος  δε  και  οι  σνν  αντώ,  τον  κνρίον  προάγοντος  αντονς, 
2  το  μεν  ιερόν  εκομίσαντο  κα\  την  πόλιν  2τονς  δε  κατά  την  άγοράν 
βωμοί/ς  νπο  των  αλλοφύλων  δεδημιονργημενονς,  ετι  δε  τεμένη,  κα- 

3  θειλαν.  3 και  τον  νεω  καθαρίσαντες,  έτερον  θνσιαστήριον  εποίησαν 
κα\  πνρώσαντες  λίθονς)  και  πύρ  εκ  τούτων  λαβόντες,  άνήνεγκαν 

θνσ'ιας  μετά.  διετή  χρόνον  και  θνμ'ιαμα  και  λύχνονς,  και  των  άρτων 
4  την  πρόθεσιν  εποιήσαντο.  Λταύτα  δε  ποιησαντες,  ηξίωσαν  τον  κν- 
ριον  πεσόντες  επι  κοιλίαν,  μηκετι  παραπεσειν  τοιοντοις  κακοϊς, 

αλλ'    εάν    ποτε    και    άμάρτωσιν,    νπ^    αντον    μετά   επιεικείας,  μη 
5  βλασφημοις  και  βαρβάροις  εθνεσιν  παραδίδοσθαι.  5ε'ι>  §  δε  ημέρα  6 
νεώς  νπο  αλλοφύλων  εβεβηλωθη,  σννεβη  κατά  την  αντην  ήμεραν 
τον  καθαρισμον  -γενέσθαι  τον  ναού,  τή  πέμπτη  και  είκάδι  τον  αν- 

6  τον  μηνός,  τον  Χασελεύ.  6 και  μετ  ενφροσύνης  ήγον  ημέρας  όκτω 
σκηνωμάτων  τρόπον,  μνημονεύοντες  ως  προ  μικρόν  χρόνον  την  των 
σκηνών  εορτην  εν  τοις  ορεσιν  και  εν  τοϊς  σπηλαίοις  θηρίων  τρόπον 

7  ήσαν  νεμόμενοι.  7 διό  θνρσονς  και  κλάδονς  ωραίονς,  ετι  δε  και  φοί- 
νικας έχοντες,   ηνχαρίστονν  τω   ενοδωσαντι   καθαρίσαι  τον  εαντού 

8  τόπον,  8εδογμάτισάν  τε  μετά  κοινού  προστάγματος  και  ψηφίσματος 
παντί  τω  των  Ίονδαίων  εθνει  κατ*  ενιαντον  αγειν  τάς  δεκάτας  ημέ- 

ρας. 

9  9 Και  τά  μεν  τής  Άντιόχον  τον  π  ροσαγορενθεντος  'Έπιφανούς  τελεν- 
ιο  τής  όντως  εΐχεν.     τονννι  δε  τά  κατά  τον  νπατον  Άντίοχον,  νιον  δε  τον 

ασεβούς  γενόμενον,  δηλωσομεν  αυτά,  σνντεμνοντες  τά  σννεχοντα  των 

ιι  πόλεων  κακά.     τιοντος  γάρ  παραλαβών  την  βασιλείαν,  άνεδειξεν  έπι 
των  πραγμάτων  Ανσίαν  τινά,  Κοίλης  δε  Σνρίας  και  Φοινίκης  στρατη- 

29  παρεκομιζετο  δε  το  σωμα]  παρεκομχζε  το  σωμα  V  |  ευλαβηθεις]  διεί'λα-  V 
βηθεις  V        XI  Μακαβαιος  V*  (Μακκ.  V3)  |  αυτω]  τω  οΐδ  50Γ  Α       2  τοι»ϊ 
δε  κατα]  τον*  κατα  V*  (τους  δε  κ.  V1)  |  τεμένη]  ρτ  και  τα  V  \  καθεΐλον  V 
3  νεων  V  |  οιτι  και  2°  V  |  θυσιαν  V*  (-ας  V1  <ν'ά»)  4  κοιλίας  V  |  παρα- 
πεσειί']  περιπεσειν  V  |  μετα]  μετ  V  |  επιείκειας]  +  παώευεσθαι  V  |  μη]  ρΓ  και 
V  |  εθνεσι  V  5  του  αυτόν  μηνός]  του  μηνός  V*  (αυτού  δΐιρείδΟΓ  Ϋ1^1)  [ 
του  Χασελευ]  ο  εστίν  Χασ.  V  6  ορζσι  V  |  οπι  εν  2°  V  7  ηνχαρισ- 
τουν]  ύμνους  ανεφερον  V  |  καθαρίσαι]  καθαρισθηναι  V  8  τε]  δε  V  |  των 
Ιουδαίων]  οπι  των  V  |  δεκατας]  δεκα  V  9  της]  τες  V*  νί(1  (της  V3)  |  τοί' 
προσαγορ.]  οπι  του  V*  (Ηαο  V3)  10  υπατον]  Ευπατορα  V  |  δηλωσωμ(ν 
γα{νϊά)  |  οπι  συνεχοντα  V  |  πόλεων]  πολέμων  V         11  Κοίλη*  δε]  κοινωνον  V 
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Α  γόν  π ρωταρχον .  "ΤίτολεμαΙος  γαρ  6  καλούμενος  Μακρών,  το  δίκαιον  ΐ2 
συντηρειν  προηγούμενος  προς  τους  Ιουδαίους  δια  την  γεγονυϊαν  προς 
αυτούς  άδικίαν,  επειράτο  τα  προς  αυτούς  είρηνικώς  διεξάγειν.  736θεν  13 
κατηγορούμενος  υπό  των  φίλων  προς  τον  Εύπάτορα,  κα\  προδότης 
παρ  έκαστα  άκούων,  δια  το  την  Κυπρον  εμπιστευθεντα  ύπο  τον 
Φϊλομήτορος  έκλιπειν  και  προς  Άντίοχον  τον  Επιφανή  άναχωρήσαι, 
μήτε  ευγενή  την  εξουσίαν  εύγενναίσας,  φαρμακεύσας  εαυτόν  έξε- 
Χειπεν  τον  βίον.  Ι4Τοργίας   δε  γενόμενος   στρατηγός  14 
των  τόπων,  εί-ενοτρόφει,  και  παρ*  έκαστα  προς  τούς  ιδίους  επολεμο- 
τρόφει.     *5όμού   δε  τούτων   και  οί  Ίδου/ζαίοι  εγκρατείς  επικαίρων  ι$ 
όχυρωμάτων   οντες,   εγύμναζον   τούς  Ιουδαίους,  και  τούς  φυγαδεύ- 
σαντας   από   Ιεροσολύμων    προσλαβόμενοι   πολεμοτροφεΐν  επεχεί- 
ρουν.     ι6οί   δε    περϊ   τον   Μακκαβαΐον,   ποιησάμενοι   λιτανίαν   κα\  ι6 
άξιωσαντες  τον  θεόν  σύμμαχον  αύτοϊς  γενέσθαι,  επ\  τά  των  Ίδου- 
μαίων    όχυρωματα    ωρμησαν    1?οις    και    προσβαλόντες    εύρωστως,  ι- 
ενκρατεϊς  εγενοντο  των  τόπων,  πάντας  τε  τούς  επ\  τω  τείχει  μα- 

χόμενους ημύναντο,   κατεσφαζόν  τε  τούς  ένπίπτοντας,  άνείλον  δε 

ούχ    ήττον  των   δισμυρίων.     18  συνφυγόντων   δε  ούκ   ελαττον  των  ι8 
εννακισχίλίων  είς  δύο  πύργους  οχυρούς  ευ  μάλα,  και  πάντα  τά  προς 

πολιορκίαν   έχοντας,  Ι9ό  Μακκαβαιοί  είς  επείγοντας  τόπους  άπο-  ία 
λείπων    "Σίμωνα    και    Ίώσηπον,    έτι    δε    Ζακχαΐον    και   τούς  σύν 
αύτω  ικανούς  προς  την  τούτων  πολιορκίαν,  αυτός  εχωρίσθη.    2°οι  ίο 
δε  περ\  τον  Σίμωνα  φιλαργυρήσαντες  υπό  τίνων  των  εν  τοις  πυρ- 

γοις   επείσθησαν  άργυρ'ιω'   έπτάκις   δε   μυρίας   δραχμας  λαβόντες, 
ε'ίασάν  τινας  διαρρυήναι.    21  π ροσαγγελλοντες  δε  τω  Μακκαβαίω  περ\  ?ι 
τον  γεγονότος,  συναγαγων  τούς  ηγουμένους  του  λαού,  κατηγόρησεν 
ως  αργυρίου   πεπρακαν  τούς  αδελφούς,  τούς  πολεμίους  κατ  αύτών 
άπολύσαντες.    22τούτους  μεν   ούν  προδότας  γενομένους  άπεκτεινεν,  22 

V  12  Πτολεμαίος]  ίηΐ6Γ  αι  βΐ  ος  3  ̂1  νίά  ΠίΙ  Γ&5  Α?  |  καλούμενος]  λεγόμενος 
V  |  συνετηρει  V  |  προηγουμένως  \Ά  \  οχη  προς  τους  Ιουδαίους  V  |  προς  αντονς 
(ΐ°)]  εις  τους  Ιουδαίους  V  |  διεξαγαγειν  V  13  εκλειπειν  V*  |  ευγεννασιας 
Α  [ευγενισας  οοηΐεο  Οππιπι  ΡπΙζ&οΙί.]  |  εαυτόν]  δε  αυτόν  V  14  τόπων] 
τροπών  Α  |  ιδίοις]  Ιουδαίους  V  15  τούτω  V  |  φυγαδεύοντας  V  |  προσλαμ- 

βανόμενοι V  16  Μακαββαιον  V  |  λιταναιαν  Α  |  γενέσθαι  αυτοις  σύμ- 
μαχον V  |  Ιδουμαιων]  Ιουδαίων  V  17  προσβάλλοντες  V  |  ευρρωστ.  λ  3  | 

ενκρατεις  εγενοντο]  εγεν.  εγκρατείς  V  |  τε  2°]  δε  V  |  ενπιπτοντας  (εμτ.  V)] 
+  παντας  V  |  ήττων  V             18  συμφυγ.  V3  |  ενακισχϊλιων  V*  |  έχοντες  V 
19  Μακαβαιος  V*  (Μακκ.  V1)  |  απολιπων  V3  |  Ιωσηφον  V  |  Ζακχαΐον]  ρτ  και  V 
20  φιλαργυ\ισαντες  V*  (-γυρησ.  V3)  |  των  εν]  τοις  εν  V  21  προσαγγελ- 
θεντος  V  |  κατηγόρησαν  V  |  αργυριω  V  |  του  αδελφούς  V*  (τους  αδ.  Υα) 
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23  και  παραχρήμα  τους  δύο  πύργους  κατεΧάβετο.    23τόΐς  δε  όπλου  τα  Α 
πάντα  εν  ταΐς  χερσίν  εύοδούμενος,  άπώΧεσεν  εν  τοϊς  δυσ\ν  όχυρώ- 

24  μασιν  πΧείους  τών  δισμυρίων.  ^Τιμόθεος  δε  ό  πρώτον  ητ- 
τηθείς υπό  των  Ιουδαίων,  συναγαγών  ζενας  δυνάμεις  πανπΧηθεϊς  και 

τους  της  Ασίας  γενομένους  ίππους  συναθροίσας  ουκ  ολίγους,  παρην 

25  ως  δοριάΧωτον  Χημψόμενος  την  Ίουδαίαν.  25 οι  δε  περ\  τον  Μακκα- 
βαϊον, συνεγγίζοντος  αυτού,  προς  Ίκεσίαν  του  θεοί)  γη  τάς  κεφαΧάς 

2ό  καταπάσαντες  κα\  τάς  όσφύας  σάκκοις  ζώσαντες,  2βεπ\  την  απέ- 
ναντι του  θυσιαστηρίου  κρηπϊδα  προσπεσόντες,  ηξίουν  ΐΧεων  αύτοϊς 

γενόμενον  εχθρεύσαι  τοις  εχθροϊς  αυτών,  κα\  άντικεισθαι  τοϊς  άντν- 
27  κειμενοις,  καθώς  και  6  νόμος  διασαφεϊ.  '7  γενόμενοι  δε  από  της 

δεησεως,    άναΧαβόντες    τα    οπΧα,    προήγον    άπο    της    πόΧεως  επ\ 

23  πΧεΐον  συνεγγίσαντες  δε  τοις  ποΧεμίοις,  ε'φ'  εαυτών  ησαν.  28αρτι 
δε  της  άνατοΧης  διαχεομενης,  προσεβαΧΧον  εκάτεροΐ'  οι  μεν  ουν 
εγγυον  έχοντες  ευημερίας  κα\  νίκης  μετά  αρετής  την  επ\  τον  κυ- 
ριον    καταφυγην,   οι   δε    καθηγεμόνα   των    αγώνων   ταττόμενοι  τον 

29  θυμόν.  ̂ γινομένης  δε  καρτεράς  μάχης,  εφάνησαν  τοις  υπεναντίοις 

εξ  ουρανού  ε'φ'  ΐππων  χρυσοχαΧίνων  πέντε  άνδρες  διαπρεπείς,  και 
3ο  αφηγούμενοι  των  Ιουδαίων  οι  δΰο.  3°και  τον  Μακκαβαϊον  μέσον 

Χαβόντες,  και  σκεπάζοντες  ταϊς  εαυτών  πανοπΧίαις,  ατρωτον  διε- 
φύΧασσον  εις  δε  τούς  εναντίους  τοξεύματα  και  κεραυνούς  εξε- 
ρίπτουν    διό   συγχυθεντες    άορασία,   διεκόπτοντο   ταραχής  πεπΧη- 

3ΐ  ρωμενοι.     31  κατεσφάγησαν    δε   δισμύριοι    προς   τοις  πεντακοσίοις, 
32  ιππείς  δε  εξακόσιοι.  32 Αυτός  δε  ό  Τιμόθεος  συνεφυγεν  εις 

Τάζαρα  Χεγόμενον  όχύρωμα,  ευ  μάΧα  φρούριον,  στρατηγούντος  εκεί 
33  Χαιρεου.    33οί  δε   7τερι  τον  Μακκαβαϊον  ασμένως  περιεκάθισαν  τό 
34  φρουριον  ημέρας  τεσσεράκοντα.  34οί  δε  ένδον  τη  ερυμνότητι  του 

τόπου   πεποιθότες,   ύπεράγαν   εβΧασφημουν,   και  Χόγους  αθέμιτους 
35  προιεντες.  ̂ υποφανούσης  δε  της  πέμπτης  ημέρας  και  εικοστής, 

νεανίαι  τών  περ\  τον  Μακκαβαϊον  πυρωθεντες  τοις  θυμοϊς  δια  τάς 

24  πρώτον]  ττροτερον  V  |  παμπΧηθεις  V  |  δορυαλ.  V3  25  ικεσιαν]  V 
ικετιαν  V*  ικετειαν  V3  \  γην  V  26  προπεσοντες  V  |  ίλεω*  Αν*  (ιλέων 
V3)   |   οιτι  και   2°   V  27  προηγον]  προηλθον  V  |  σννεγγασαντος  Α 
28  μετα]  μετ  V  |  την]  της  Α  29  οηι  δε  V  |  άνδρες  πέντε  V  |  και  5ες  ταδ 
I  ΙΐΙ  ϊη  Α  29 — 30  οι  δυο  και]  οτη  δυο  V  30  εαυτών]  αυτών  V  |  διε- 
φυλαττον  V  |  ενάντιους]  υπεναντιους  V  |  κεραυνού  V*  {-νους  V3)  |  εξεριπτουν 
{εξερρ.  V3)]  εξεπιπτουν  Α  32  εφυγεν  V  |  Χαιρεου]  Χερεου  Α  Χεραιου  V 
33  ασμενοι  V  |  τεσσεράκοντα]  τέσσαρες  και  είκοσι  V  34  ερυμνότητι] ρυμ- 
νοτητι  V  |  εβΧασφημουν]  εδυσφημουν  V  |  προιεντες]  προσιοντο  V  35  υπο- 
φαινουσης  V  [  ημέρας  και  εικοστής]  και  εικ.  ημ.  V 
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Α  βλασφημίας,  προσβαλόντες  τώ  τείχει,  άρρενωδώς  και  θηριώδει  θυμώ 
τον  Εμπίπτοντα  εκοπτον.    36  έτεροι  δε  ομοίως  προσαναβάντες  εν  τω  36 
περισπασμω  προς  τους  ένδον,  ενεπίμπρων  τους  πύργους,  και  πύ- 

ρας άνάπτοντες,  ζώντας  τους  βλάσφημους  κατέκαιον  οί  δέ  τάς  πύ- 
\ας  διεκοπτον,  εϊσδεξάμενοι  δε  την  λοιπήν  τάξιν  π  ροκατελάβοντο 
την  πόλιν,  37 και  τον  Τιμόθεον  άποκεκρυμμενον  εν  τινι  λάκκω  κατε-  37 
σφαξαν  και  τον  τούτου  άδελφόν   Χαιρεαν  και  τον  Άπολλοφάνην. 

3%  ταύτα  δε  διαπ  ραζάμενοι^  μεθ'  ύμνων  και  εξομολογήσεως  ευλογούν  38 
τώ  κυρίω  τώ  μεγάλως  ευεργετοϋντι  τον  Ισραήλ  και  το  νϊκος  αυτοις 
διδόντι. 

ΙΜετ'  ολίγον  δε  παντελώς  χρονίσκον  Αυσίας  επίτροπος  του  βα-  ι  XI 
σϊλεως  και  συγγενής  και  επ\  τών  πραγμάτων,  λίαν  βαρέως  φέρων 

επ\  τοϊς  γεγονόσι,  2 συναθροίσας  περ\  τάς  οκτώ  μυριάδας  και  τήν  2 
ΐππον  άπασαν  παρεγίνετο  επί  τούς  Ιουδαίους,  λογιζόμενος  τήν  μεν 

πόλιν  "Έλλησιν  οικητήριον  ποιήσειν,  3τό  δε  Ιερόν  άργυρολόγητον,  3 
καθώς  τα  λοιπά  τών  εθνών  τεμένη,  πρατήν  δε  κατά  έτος  τήν  άργιε- 
ρωσύνην  ποιήσειν  Λούδαμώς  επιλογιζόμενος  το  του  θεου   κράτος,  4 
πεφρενωμενος  δε  ταις  μυριάσιν  τών  πεζών  και  ταις  χίλιάσιν  τών 
ιππέων  και  τοις  ελεφασιν  τοΊς  όγδοήκοντα.    5είσελθών  δε  εις  τήν  5 
Ίουδαίαν  και  συνεγγίσας  Βεθσουρών,  οντι  μεν  ερυμνω  χωρίω,  Ιε- 

ροσολύμων δε  άπεχοντι  ώσε\  σχοίνους  πέντε,  τούτο  εθλιβεν.    6ώς  6 
δε  μετελαβον  οι  περ\  τον  Μ,ακκαβαϊον  πολιορκοΰντα  αυτόν  τά  όχυ- 
ρώματα,  μετά  οδυρμών  και  δακρύων  ικετευον  συν  τοις  οχλοις  τον 
κύριον    αγαθόν    αγγελον    άποστεΐλαι    προς    σωτηρίαν   τω  Ισραήλ. 
7 αυτός  δε  πρώτος  6  Μακκαβαϊος  άναλαβών  τά  οπλα  προετρεψατο  η 
τους  άλλους,  άμα  αυτώ   διακινδυνεύοντας  επιβοηθεϊν  τοις  άδελφοίς 

αυτών  όμου  δε  και  προθύμως  εξώρμησαν.    8αύτόθι  δε   προς  τοις  8 
Ίεροσολύμοις  όντων,  εφάνη  προηγούμενος  αυτών  έφιππος  εν  λευκτ^ 
εσθήτι  πανοπλίαν  χρυσήν  κραδαίνων.    9 όμου  δε  πάντες  ευλόγησαν  9 

V       35  προβαλοντες  Α  προσβάλλοντες  V  36  προς  τους  ένδον  ενεπίμπρων 
τους  πύργους]  αναπτοντες  ζώντας  τους  βλάσφημους  κατέκαιον  V*  ΐπιρίΌ!) 
V1  37  Χεραιαν  V  38  εξομολογήσεων  V   |    ευεργετούν  V* 
(-τουντι  V3)  XI  2  την   ιππον]  ρΓ  €7τι  V   |   άπασαν]  πασαν  V 
3  κατα]  κατ  V  4  πεζών]  πεδων  Α  |  ελεφασι  V  5  Βεθουρων  Α 
Βαιθσουρων  V  |  χωρίων  (δίο)  Α  |  Ιεροσολύμων]  ρΓ  απο  V  |  σχοινους]  σταδιοις 
V  |  πέντε]  +  προς  τοις  μυριοις  V  |  εθλειβον  (λ  δΐιρ  να,δ  Α3)  Α  6  ως  δε 
μετελαβον  1)ίδ  δΟΓ  Α  |  μετα]  μετ  V  |  ικετευον]  ικετετον  (δίο)  Α  ικετευων  V*  | 
τω  Ισραήλ]  του  Ισρ.  λ7  7  αναλαβων]  ρτ  πρώτος  Α  |  προετρεψατο] 
προσετρ.  Α*  ν[ά  (πίδ  ι  Ιίί  ροδί  προ  Α?)  |  εξόρμησαν  V*  {εξωρμ.  V3)         8  οιη 
έφιππος  Α*  (1ΐ3.1)  Α3ΪΠ1£)  9  ευλογησαντες  V 
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χι  24 

τον  ελεήμονα  θεόν1  και  επερρώσθησαν  ταΐς  ψυχαις,  ου  μόνον  άν-  Α 
θρώπους  θήρας  δε  τους  άγριωτάτους   κα\  σιδηρά  τείχη  τιτρώσκειν 

ίο  οντες  έτοιμοι,  10προηγον  εν   διασκευή  τον   άπ'  ουρανού  συμμαχον 
ιι  έχοντες,  ελεησαντος  αυτούς  του  κυρίου.  "λεόντινον  δε  εντινάξαντες 

είς  τούς  πολεμίους,  κατέστρωσαν  αυτών  χίλιους  προς  τοϊς  μυρίοις, 

ιππείς  δε  εξακόσιους  προς  χιλίοις-  τούς  δε  πάντας  ηνάγκασαν  φεν- 
12  γειν.    Ι2οί  πλείονες  δε  αυτών  τραυματίαι  γυμνοί  διεσώθησαν  και 
ΐ3  αυτός  δε  6  Αυσίας  αισχρώς  φεύγων  διεσώθη.  13ούκ  ανους  δε  υπάρ- 

χων, προς  εαυτόν  άντιβάλλων  τύ  γεγονός  περί  αυτόν  ελάττωμα  και 
συννοησας  ανίκητους  είναι  τούς  Εβραίους,  του  δυνάμενου  θεού  συμ- 

ΐ4  μαχούντος  αύτοΐς,  προσαποστειλας  Ι4επεισεν  συλλυεσθαι  επι  πά- 
σι  τοΐς  δικαίοις,   κα\  διότι  κα\  τον  βασιλέα  πείσει  φίλον  αύτοϊς 

ΐ5  άναγκάζειν  γενέσθαι.  15 επενευσεν  δε  ό  Μακκαβαϊος  επ\  πάσιν 
οις  6  Αυσίας  παρεκάλει,  του  συμφέροντος  φροντίζων  όσα  γαρ  ό 
Μακκαβαΐος  επεδωκεν  τω  Αυσία  δια  γραπτών  περι  τών  Ιουδαίων, 

ι6  συνεχώρησεν  ό  γραμματεύς.  ι6ησαν  γαρ  γεγραμμεναι  τοΊς  Ίουδαίοις 
ε'πιστολαϊ  πάρα.  μεν  Λυσίου,  περιεχουσαι  τον  τρόπον  τούτον  Αυσίας 

ΐ7  τω  πληθει  τών  Ιουδαίων  χαίρειν.  1?Ίωάννης  και  Άβεσσαλώμ  οι 
πεμφθεντες    παρ     υμών,    επιδόντες    τον    ύπογεγραμμενον  χρημα- 

ι8  τισμόν,  ηξίουν  περ\  τών  δι  αυτού  σημαινόμενων.  ι8οσα  μεν  ουν 
εδει  κα\  τω  βασιλεϊ  π ροσενεχθηναι  διεσάφησα,  α  δε  ην  ενδεχόμενα 

19  συνεχώρησεν.  Ι9εάν  μεν  ούν  συντηρησητε  την  είς  τά  πράγματα 
εϋνοιαν,   και  εις  το   λοιπόν    πειράσομαι    παραίτιος    αγαθών  γενε- 

2ο  σθαι.    20ύπερ  δε  τούτων  κατά  μέρος  εντεταλμαι  τούτοις  τε  και  τοΐς 
2ΐ  παρ*  εμού  διαλεχθηναι  ύμΐν.     21  ερρωσθε.     έτους  εκατοστού  τεσσε- 
22  ρακοστού  ογδόου,  Αιός  Κορινθίου  τετράδι  κα\  είκάδι.  22Ή 

δε  του  βασιλέως  επιστολή  περιειχεν  ούτως    Βασιλεύς  ' Αντίοχος  τώ 
23  άδελφω  Αυσία  χαίρειν.  23τοΰ  πατρός  ημών  είς  θεούς  μεταστάντος, 

βουλομενου  τούς  εκ  της  βασιλείας  άταράχους  οντάς  γενέσθαι  προς 

24  την  τών  Ιουδαίων  επιμελίαν,  2*άκηκοότες  τούς  Ιουδαίους  μη  συν- 
9  οπί  και  ι°  V  |  δε  2°]  τε  V  10  προσηγον  V  11  λεοντινον]  V 

λεοντηδον  V  |  χίλιοι^]  χιλίοις  Α  |  χιλίοις]  ρν  τοις  V  |  τους]  τούτους  V  |  φυγείν 
V  12  διεσώθησαν]  δε  εσωθ.  Α  13  αντιβαλων  V  |  τους  δυνάμενους 
Α*{οΛ  (γο.5  ι  Ιίΐ  ροΗΐ  τ.  ϊίβηι  ροδί  δυν.  Α?)  του  δυνατού  V  14  επεισεν] 
επισα  Α  |  συνλυσεσθαι  V  |  πασιν  V  |  πείσει]  πισιν  Α  πισειν  V*  |  γινεσθαι  V 
15  επεδωκεν]  εδωκεν  V  |  γραμματεύς]  βασιλεύς  V  16  γεγραμμεναι]  ρΓ 
αι  V  17  λβεσσαλωμ]  Αβεσσαλωμ'  μεσσαλα  (βίο)  V  |  ύπογεγραμμενον] 
εττιγεγραμμενον  V  20  κατα  μ.]  ρτ  και  των  V  21  ερρωσθαι  V*  | 
τεσσαρακ.  και  ογδ.  V  |  τετραδι  κ.  εικ.)  εικ.  τέταρτη  V  23  μεταστάντος] 
στ  *ιιρ  ΓΣ15  Α*  |  βουλομενοι  V  |  γινεσθαι  V  |  την  των  Ιουδαίων  επιμελίαν]  τη 
των  ίδιων  επιμελια  (-λαα  V3)  V  24  ϊουμουδαιους  Α 
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Α  ευδοκούντας  τη  του  πατρός  είς  τά  Ελληνικά  μεταθέσει,  αλλά  την 
(αυτών  άγωγην  αιρετίζοντας  άξιούν  συνχωρηθηναι  αύτοις  τα.  νό- 

μιμα· 25αιρούμενοι  ουν  και  τούτο  το  Έθνος  έκτος  ταραχής  είναι,  25 
κρίνομεν  τό  τε  ιερόν  άποκατασταθηναι  αύτοΐς,  κα\  πολιτεύεσθαι 

κατά  τά  επί  των  προγόνων  αυτών  εθη.  26  ευ  ουν  ποιήσεις  δια-  26 
πεμψάμενος  προς  αυτούς  και  δούς  δεξιάς,  οπως  είδότες  την  ημετε- 
ραν  προαίρεσιν  εύθυμοι  τε  ωσιν,  και  ηδεως  διαγίνωνται  προς  τη 

τών  Ιδίων  άντϊλημψει.  27Τ1ρος  δε  το  έθνος  η  του  βασιλέως  ιη 
επιστολή  τοιάδε  ην    Βασιλεύς  *Αντίβχος  τη  -γερουσία  τών  Ιουδαίων 
και  τοϊς  άλλοις  Ίουδαίοις  χαίρειν.    28ερρωσθε,  ε'ίη   αν   ώς  βουλό-  23 
μεθα'  και  αυτοί  δε  ύγιαίνομεν.    29ενεφάνισεν  ημϊν   Μενέλαος  βου-  29 
λόμενος  κατελθόντας  υμάς  γίνεσθαι   προς  τοις   ιδίοις.     30  τοις  ουν  30 
καταπορευομενοις  μέχρι  τριακάδος  Ξανθικού  υπάρξει  δεξιά  μετά  της 

αδείας,  31  χρησθαι  τούς  Ιουδαίους  τοις  εαυτών  δαπανημασιν  και  νό-  31 
μοις  καθά  και  το  πρότερον  και  ούδβΐί  αυτών  κατ1  ούδενα  τρόπον 
παρενοχληθησεται  περί  τών  ηγνοημενων.    32  πεπομφα  δε  και  τον  3= 
Μενελαον  παρακαλεσοντα  ύμάς.    33ερρωσθε.    έτους  εκατοστού  τεσ-  3; 

σερακοστού  ογδόου,  Ξανθικού  πεντεκαιδεκάτη.  3*"Έπεμψαν  34 
δε  και  οι  'ΡωμαΊοι  προς  αυτούς  επιστολην  εχουσαν  ούτως  Κόιντος 
Μεμμιος,  Τίτος  Μάνλιος,   πρεσβΰται  'Ρωμαίων,  τώ  δημω  τών  Ιου- 

δαίων χαίρειν.     35ύπερ  ων  Αυσίας  ό  συγγενής  του  βασιλέως  συν-  35 
εχώρησεν   ΰμΊν,   και  ημείς  συνευδοκουμεν.     36ά  δε   εκρινεν   προσ-  36 
ανενηνεχθαι  τω  βασιλεΐ,  πέμψατε  τινα  παραχρήμα  επισκεψάμενοι 

περ\  τούτων,  ΐν'  εχωμεν  ώς   καθηκει  ημιν  ημείς  γαρ  προσάγομεν 
προς  Άντιοχίαν.     37 διό  σπεύσατε,   και   πέμψατε  τινας,  οπως   και  37 

7]με'ις  επιγνώμεν  όποιας  εστε  γνώμης.    38ύγιαίνετε.    έτους  εκατοστού  38 
τεσσερακοστού  ογδόου,  Ξανθικού  πεντεκαιδεκάτη. 

V       24   ει*]  εττι  V  |  αιρετιξοντε*  V  |  αξιουντες  V  25   οιη  ουν  V 
26  αντιληψει  V  27  τοιαδβ]  τοιαύτη  V  29  βονλομενο*]  βονλεσθαι 
V  |  υμα*]  ημα*  Α  |  ίδιου]  Ιουδαίοι*  Α*  (ιδ.  Α?)  30  καταπορευομενο* 
Α*'5Λΐί)  |  μετα  τη*  άδεια*]  μετα  τη*  ίδια*  Α  τη*  αδια*  V*  (-5«α5  V3) 
31  δαπανιμασι  V*  |  ουδει*]  ονθει*  V  32  παρακαλεσαντα  Α  32 — 33  νμα* 
ερρωσθαι'  Α  νμα*.  ερρωεθαι  :  V  33  τεσσερακοστού  ογδόου]  και  τεσσαρα- 

κοστού και  ογδ.  V  |  πεντεκαιδεκάτη]  πέμπτη  και  δέκατη  V  34  επεμ- 
ψαμεν  Α  |  εχουσαν]  περιεχουσαν  V  |  Κοϊντο*'  Μεμμο*  Τιτο*'  (Μεμμιο*. 
Τιτο*.  V)  Μανιο*  Αν  |  Μανλιο*]  +  Έρνιο*  V  |  τω]  των  Α  \  δημω  των  Ιουδαίων] 
Ιουδαίων  πληθει  V  36  π ρο  σαν  εν  εχθ  ην  αι  V  |   πραχημα  V*  (παραχρ. 
V1)  |  επισκεψομενον  V  |  εχωμεν]  εκθωμεν  V  |  ημιν]  υμιν  V  |  Αντιοχείας  V 
37  οποία*]  επι  ποια*  V  38  τεσσερακοστού  όγδοοι;]  και  τεσσαρακοστού 
και  ογδόου  V  |  πεντεκαιδεκάτη]  +  Αιοσκοριδου  V 
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XII   ι        ϊΤενομενων  δε  τών  συνθηκών  τούτων,  ό  μεν  Αυσίας  άπτ/ει  προς  Α 
2  τον  βασιλέα,  οι  δε  Ιουδαίοι  περι  την  γεωργίαν  εγίνοντο.  2τών  δε 
κατά  τόπον  στρατηγών  Τιμόθεος  και  Απολλώνιος  ό  του  Γενναίου, 
€τι  δε  Ιερώνυμος  και  Αημοφών,  προς  δε  τούτοις  Ήικάνωρ  ό  Κυπρι- 

3  άρχης,  ουκ  ε'Ίων  αυτούς  ευσταθεϊν  και  τάς  ησυχίας  άγειν.  ̂ ΙοππεΙται 
δε  τηλικούτο  συνετελέσαντο  δυσσεβημα,  παρακαλεσαντες  τους  εν 

εαυτοΐς  οίκούντας  Ιουδαίους  εμβηναι  εις  τα  παρακατασταθεντα  υπ'  αυ- 
τών σκάφη  συν  γυναιξιν  και  τέκνοις,  ως  μηδεμιάς  ενεστώσης  προς 

4  αυτούς  δυσμένειας·  4 μετά  δε  το  κοινόν  της  πόλεως  ψήφισμα  και 
τούτων  επιδεχομένων,  ως  αν  είρηνεύειν  θελόντων  και  μηδέν  υποπτον 

εχόντων,  άχθεντας  αυτούς  εβύθισαν  οντάς  ουκ   'ελαττον  τών  διακο- 
5  σίων.    5μεταλαβών  δε   6  Ιούδας  την  γεγονυΐαν  εις  τους  ομοεθνείς 
6  ωμότητα,  παραγγειλας  τοις  περί  αυτόν  άνδράσιν  6κα\  επικαλεσά- 
μενος  τον  δίκαιον  κριτην  θεόν,  παραγενόμενος  επ\  τους  μιαιφόνους 
τών  αδελφών,  τον  μεν  λιμένα  νυκτωρ  ενεπρησεν  κα\  τα  σκάφη  κατε- 

7  φλεξεν,  τους  δε  ε'κει  συμφυγόντας  εξεκέντησεν.  7τού  δε  χωρίου 
συν κλεισθ εντός,  άνέλυσεν,  πάλιν  ηζων   και  τό  σύμπαν  τών  Ιοπ- 

8  πιτών  εκριζώσαι  πολίτευμα.  8 μεταλαβών  δε  κα\  τους  εν  Ίαμνία 
τον  αυτόν  επιτελεϊν  βουλομενους  τρόπον  τοϊς  κατοικοΰσιν  Ίουδαίοις, 

9  9  και  τοϊς  Ίαμνίταις  νυκτός  επιβαλών  ύφηψεν  τον  λιμένα  συν  τω 
στόλω,  ώστε  επιφαίνεσθαι  τάς  αυγάς  του  φέγγους  είς  τα  Ίεροσό- 

ιο  λυμα,  σταδίων  όντων  διακοσίων  τεσσεράκοντα.  Ι0*Έκεΐθεν 
δε  άποσπάσαντες  σταδίους  εννέα,  ποιούμενων  την  πορίαν  επι  τον 

Ύιμόθεον,  επεβαλλον  "Αραβες  αύτω  ουκ  ελάττους  τών  πεντακισχι- 
ιι  λίων,  ιππείς  δε  πεντακόσιοι.  ι1γενομενης  δε  καρτεράς  μάχης  και 

τών  περι  τον  Ίούδαν  δια  την  παρά  του  θεου  βοηθειαν  ενήμερη- 
σάντων,  ελαττονωθεντες  οι  νομάδες  ηξίουν  δούναι  τον  Ίουδαν  δεξιάν 
αυτοϊς,  ύπισχνούμενοι   και  βοσκηματα  δώσειν   και  εν  τοϊς  λοιποΐς 

XII  2  Υεννεου  Α  3  Ιοππειται]  οι  Ιοππηται  V  |  οηι  τηλικοντο  V  [  V 
ετελεσαντο  V  |  τους  εν  εαυτοις]  τους  συν  αυτού  V  (  παρακατασταθεντα] 
παρασταθεντα  V  |  δυσμενιας  V*  (-νειας  V1)  4  μετα]  κατα  V  |  αχθεντας] 
επαναχθεντας  V  |  οπι  οντάς  V  |  διακοσίων  (-σιον  V*  -σιων  V1)]  +  οντάς  V 
5  ο  Ιούδας]  οηη  ο  V  6  παραγενομενος]  παρεγενετο  V  |  τον  μεν  λιμένα 
(ινμενα  [δΐο]  Α)  νυκτωρ]  και  τον  λιμένα  μεν  V  |  συμφευγοντας  V  7  συγ- 
κλεισθ.  V  |  ανελυσεν]  ανεχυσεν  Α  |  πάλιν]  ρΓ  ωϊ  V  |  το  σύμπαν]  τον  σ.  Α  | 
Ιοππητ.  V*  (-7τιτ.  V·1)  8  τους  εν]  τας  εν  Α  |   Ιαμνεια  V  |  βουλομενος 
Αν  |  κατοικοΰσιν]  τταροικουσιν  V  9  υφηψεν]  εζηψεν  V  |  ωστε  επιφαι 
νεσθαι]  ως  φαινεσθαι  V  |  τεσσαρακοντα  V  10  πορειαν  λί&  \  επεβαλλον] 
προσεβαλλον  V  |  ουκ  ελαττους  των  πεντακισχίλιων]  εις  πεντακισχιλιους  V  | 
πεντακόσιοι]  πεντακόσιους  V  11  ελαττονωθεντες  (-ττονοθ.  V*  -ττωνωθ. 
ν1)]  +  δε  V  |  νομαδες]  +  Αραβες  V  |  δεξιαν]  δεξι  V*  δεξιάς  V1 
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Α  ώφελησειν  αύτονς.     Ζ2Ίούδας   δε  νπολαβών  ως  αληθώς  εν  πολλοίς  ΐ2 
αυτούς  χρησίμους,  νπεχώρησεν  είρηνην  αξειν  προς  αυτούς·  και  λα- 
βόντες  δεξιάς  εις  τάς  σκηνάς  εχωρίσθησαν.  13Έπέβαλεν  13 

δε  και  επί  τίνα  πόλιν  Τεψυρούν,  οχυράν  κα\  τε'ιχεσιν  περιπεφρα- 
γμενην  και   πανμιγεσιν  εθνεσιν  κάτοικου  μενην,  όνομα  δε  Κασπείν. 
14 οι  δε   ένδον   πεποιθότες  τη  των  τειχεων   ερυμνότητι  τη  τε  των  14 
βρωμάτων  παραθέσει,  άναγωγότερον  εχρώντο  τοις  περϊ  τον  Ίούδαν, 
λοιδορούντες,  και   προσέτι  βλασφημοΰντες  και  λαλονντες  α  μη  θέ- 

μις.    15  οι  δε  περι  τον  Τονδαν  επικαλεσάμενοι  τον  μεγαν  τον  κόσμου  ι; 
δννάστην,  τον  ατερ  κριών  και  μηχανών  οργανικών  κατακρημνίσαντα 
την   Ιεριχώ    κατά   τούς    Ίησοϋ   χρόνους,    ενεσεισαν    θηριωδώς  τω 

τείχει-   16  καταλαβόμενοί  τε  την   πόλιν  τη  τον  θεού   θελήσει  άμν-  τ6 
θητονς    εποιησαντο    σφαγάς,    ώστε    την    παρακειμένην    λίμνην  το 
πλάτος  εχουσαν  σταδίους    δύο    καταρρειν  το   αίμα  πεπληρωμενην 

φαίνεσθαι.  Ι7'Έκεΐθεν   δε  άποσπάσαντες  σταδίους  επτά-  \η 
κοσίους  πεντήκοντα  διηννσαν  εις  τον  Χάρακα  και  προς  τούς  λεγό- 

μενους Ύονβεινούς  Ιουδαίους.     18 και  Ύιμόθεον  μεν  επϊ  τών  τόπων  ι3 
ον   κατέλαβαν,  απρακτον  τότε  εκ   τών  τόπων  εκλελνκότα,  καταλε- 
λοιπότα  δε  φρονράν  εν  τινι  τόπω  και  μάλα  οχυράν.     19  Αωσίθεος  δε  ι$ 
και  Σωσίπατρος,  τών  περϊ  τον  Μακκαβαϊον  ηγεμόνων,  εξοδενσαντες 
τούς   υπό   Τιμοθέου   απώλεσαν   καταλειφθεντας  εν  τω  όχυρώματι, 

πλείους  τών  μυρίων  ανδρών  20  ό  δε  Μακκαβαίος,  διατάξας  την  περι  αα 
αυτόν  στρατιάν  σπειρηδόν,  κατέστησεν  αύτούς  επ\  τών  σπειρών  και 
επι  τον  Ύιμόθεον  ώρμησαν  έχοντα  περϊ  αυτόν  μυριάδας  δώδεκα  πεζών, 

ιππείς  δε  τρισχιλίους  και  προς  τοις  επτακισχιλίοις.    2Ιτην  δε  εφοδον  2ΐ 
μεταλαβών  Τονδον,  π ροεξαπ εστειλεν  ό  Τιμόθεος  τάς  γυναίκας  και  την 
αλλην  άποσκευην  εις  το  λεγόμενον  Κάρνιον  ην  γάρ  δυσπολιόρκητον 
και  δυσπρόσιτον  το  χωρίον  δια  την  πάντων  τών  τόπων  στενότητα. 

V       12  χρήσιμοι  Α  |  υπεχωρησεν]  παρεχωρησεν  V  13  οιη  Τεφνρουν  V  [ 
παμμιγ.  V  |   Κασπιν  V  14  ενρυμνοτητι  Α  |  παραθέσει]  αναθέσει  V  | 
εχρωντο]  εχθρωντο  V  15  οηι  περι  Α  |  κατακριμνησαντα  V*  (κρημν.  V3)  | 
Ιησού]  ρΓ  τον  V  16  εχονσαν  σταδιους]  σταδίων  ονσαν  V  |  καταρρειν  (·ρρει 
Α*  -ρρειν  Α1)  το  αιμα]  καταρρυτον  αιματι  V  17  αποσπασαντεσταδιονς 
V*  (-τε5  σταδ.  V1)  |  οηι  και  V  |  Ύουβιανους  V  18  τον  τόπον  (ι°)  V  |  ον] 
θϋ  Α*  <53ΐι'  |  τοτε  εκ]  τε  απο  V  19  Αοσιθεο$  V*  \  περι  τον]  παρι  (δίο)  των 
V*  |  -ηγουμένων  V  |  απωλέσαν  τους  υπο  Τιμοθέου  V  20  ωρμησεν  V  ; 
μυριάδας  δώδεκα  πεζών]  πεζών  μυρ.  δεκα  δυο  V  |  τρισχι\ιον$]  δ\σχι\ιου$  Α*Ν:  1 
(τρισχ.  Α1)  V  |  οηι  και  2°  V  |  επτακισχιλιοις]  πεντακόσιοι  V  21  Ιονοα 
γ*ίοη  (ΙουοΌυ  [ου  5υρ  χ-^]  V1)  |  γυναικας]  +  και  τα  τέκνα  V  |  πάντων]  ρ  γ  εκ  V 
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22  2*ε'πιφανείσης  δε  της  Ίουδου  άΐΓ€ΐρης  πρώτον,  και  γενομένου  δέους  Α 
€7τι  τούϊ   πολεμίους,  φόβου   τε  εκ    της  του  τα   πάντα  έφορώντος 

έπιφανίας  γενομένης  έπ'  αυτούς,  εις  φυγην  ωρμησαν  άλλος  άλλαχη 
φερόμενος,  ώστε  πολλάκις  υπό  των  ιδίων  βλάπτεσθαι  και  ταϊς  των 

23  ξιφών  άκμαίς  άναπείρεσθαι.  23έποιεϊτο  δε  τον  διωγμον  ευτονώτε- 
ρον  Ιούδας,  συνκεντών  τούς  άλιτηρίους,  διέφθειρεν  δε  ει$·  μυριάδας 

24  τρεις  ανδρών.  2*αύτ6ς  δε  6  Τιμόθεος  έμπεσών  τοϊς  περ\  τον  Αωσι- 
θεον  κα\  Σωσίπατρον  ηξίου  μετά  πολλής  γοητίας  έξαφεϊναι  ώς  σωον 
αυτόν,  δια  το  πλειόνων  μεν  γονείς,  ων  δέ  αδελφούς  εχειν,  και  του- 

25  τους  άλογηθηναι  συμβησεται·  25πιστώσαντος  δέ  αυτού  δια  πλειό- 
νων  τον  όρισμόν   άποκαταστησαι   τούτους   άπημάντους,  απέλυσαν 

26  αύτόν  ένεκα  της  τών  αδελφών  σωτηρίας.  26  Έζελθών  δέ 
έπϊ  το   Κάρνιον  και  το  Άτεργάτιον,  κατέσφαξεν  μυριάδας  σωμά- 

27  των  δυο  πεντακισχιλίους.  27 μετά  δέ  την  τούτων  τροπην  και 
άπώλειαν  έπεστράτευσεν  και  έπι  Έφρών,  πόλιν  όχυράν,  εν  ή 
πάμφυλα  εν  αύτη  πλήθη·  νεανίαι  δέ  ρωμαλέοι  προ  τών  τειχέων 
καθεστώτες  εύρώστως  άπεμάχοντο'  ενθα  οργάνων  και  βελών  πολλαΧ 

28  παραθέσεις  ύπήρχον.  28έπικαλεσάμενοι  δέ  τον  δυνάστην  τον  μετά 

κράτους  συντρίβοντα  τάς  τών  πολεμίων  όλκάς,  'ελαβον  την  πόλιν 
ύποχείριον,  κατέστρωσαν   δέ  τών   ένδον   είς  μυριάδας  δυο  πεντα- 

29  κισχιλίους.  Ζ9άναζεύζαντές  τε  εκείθεν,  ωρμησαν  έπ\  Σκυθών  πόλιν, 
3ο  άπέχουσαν  από  Ιεροσολύμων  σταδίους  εξακόσιους.    30  άπομαρτυρη- 

σάντων  δέ  τών  έκεϊ  καθεστώτων  Ιουδαίων  ην  οι  Σκυθοπολείται  έσχον 
προς  αύτούς  εϋνοιαν,  και  εν  τοις  της  ατυχίας  καιροϊς  ημερον  άπάντησιν, 

3ΐ  31  εύχαριστησαντες  και  π ροσπαρακαλέσαντες  και  εί$·  τά  λοιπά  προς  τό 
γένος  εύμενεϊς  είναι,  παρεγενηθησαν  είς  Ιεροσόλυμα,  της  τών  έβδο- 

32  μάδων   εορτής  ούσης  ύπογύου.  32  Μετά  δε  την  λεγομένην 
πεντηκοστήν  ωρμησαν  έπ\  Τοργίαν  τον  της  Ίδουμαίας  στρατηγόν. 

22  πρώτου]  πρώτης  V  |  εκ  της.,.εφορωντος]  της  τα  πάντα  εκ  του  V 
εφ.   V   |   επιφάνειας  V*   |   ει?  φυγην]  εισφυγειν  Α   |    ίδιων]   Ιουδαίων  V 
23  ευτονωτερον]  +  ον  Α  |   Ιούδας]  ρν  ο  V  |  δε  2°]  τε  V  |  ανδρών  τρεις  V 
24  Αοσιθεον  V  |  ηξιουν  V*  (ηξιου  V3)  |  γοητιας]  γονυπητιας  V*  (-τετιαί 
ν*νί(1)  |  ως  σωον  (ωσωον  Α)]  ξωντα  V  |  πλειόνων]  πλέων '  ων  Α  25  πισαν- 
τος  V*  (πιστωσαντος  V1)  |  αποκαταστησειν  V  |  εκα  V*  (ένεκα  ΥΆ)  26  σω- 

μάτων μυριάδας  V  |  δυο]  +  και  V  27  απωλιαν  V*  |  οηι  και  ι°  V  ) 
παμφυλα... πλήθη]  παμφυλα  πλήθη  εν  αυτη  κατοικεί  V  [  νεανιαι  δε... ενθα] 
νιανιαι  (δϊο  V*)  δε  και  μαλα  ρωμαλαιοι  προ  των  τειχεων  καθεστωτες  ευρωστως 
απεμαχοντο  εν  ω  δε  V  28  ολκαϊ]  αλκας  V  \  δυο]  +  και  V  29  τβ] 
δβ  V  30  καθεστώτων  κοτοικουντων  V  |  ην]  ων  V  |  Σκυθοπολιται  V 
31  οηι  και  προσπαρακαλεσαντες  V 
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Α  33έξηΧθεν  δε  μετά  πεζών  τρισχιΧίων,  ιππέων  δε  τετρακοσίων  3*παρα-  33 
ταξαμένους  δε  συνέβη   πεσείν  ολίγους  των  Ιουδαίων.    35 Αωσίθεος  35 

δε*  τις  των  τοΰ  Βακηνορος,  Έφιππος  άνηρ  και  καρτεράς,  είχετο  τον 
Τοργίου,  κα\  Χαβόμενος  της  χΧαμύδος,  ηγεν   αυτόν   ευρώστως,  κα\ 
βουΧομένου    τον    κατάρατον    Χαβειν    ζωγρείαν,   των    ιππέων  τίνος 
θρακών  έπενεχθέντος  αυτω  κα\  τον  ωμον  καθεΧόντος,  διέφυγεν  Γορ- 

γίας εις  Μαρισά.    36τών  δε  περ\  τον  'Έσδριν  έπι  πΧειον  μαχόμενων  36 
και  κατάκοπων  όντων,  έπικαΧεσάμενος  Ιούδας  τον  κύριον  σΰμμαχον 
φανηναι   κα\  προοδηγον  φανήναι  του   πολέμου,  37  καταρζάμενος  τη  37 

πατρίω  φωντ]  την  μεθ*  ύμνων  κραυγην,  ένσείσας  άπροσδοκητως  τοις 
περϊ  τον  Τοργίαν,  τροπην  εποιησατο  αυτών.  38Ίούδας  δε  38 
άναΧαβών  το  στράτευμα  ηκεν  εις  ΌδοΧΧάμ  πόΧιν  της  δε  εβδομάδος 
έπιβαΧΧούσης,  κατά  τον  έθισμον  άγνισθέντες  αυτόθι  το  σάββατον 

διηγεν.    39τη  δε  εχομένη  ηΧθον  οι  περ\  τον  Ίούδαν,  καθ*  6ν  χρόνον  39 
το   της    χρείας  έγεγόνει,   τα   σώματα  τών  προπεπτωκότων  άνακο- 
μίσασθαι  κα\  μετά  τών  συγγενών  άποκαταστήσαι  εις  τους  πατρώους 

τάφους.     Λ°ενρον   δε  εκάστου  τών  τεθνηκότων  ΰπ6  τους  χιτώνας  40 
Ιερώματα  τών  άπο  Ίαμνίας  είδώΧων,  αφ'  ων  ό  νόμος  άπηργει  τονς 
Ιουδαίους·  τοϊς  δε  πάσι  σαφές  έγένετο  δια  τηνδε  την  αίτίαν  τούσδε 
πεπτωκέναι.    41  πάντες  ούν  ευΧογησαντες  τα  τοΰ  δικαιοκρίτου  Κυρίου  41 
τον   τά   κεκρυμμένα    φανερά   ποιονντος,   42εις   Ίκεσίαν   έτράπησαν,  42 
άξιώσαντες  το  γεγονός  αμάρτημα  τεΧείως  έξαΧειφθήναΐ'  ό  δε  γενναίος 
Ιούδας  παρεκάΧεσε  το  πΧηθος  συντηρέιν  αυτούς  άναμαρτητους  είναι, 

νπ'  ο^τιν   έωρακότας   τά   γεγονότα    δια   την  τών  προπεπτωκότων 
άμαρτίαν.    43ποιησάμενός  τε  κατ  άνδροΧογεϊον  εις  αργυρίου  δραχμάς  43 
δισχιλιαί  άπέστειΧεν  εις  Ιεροσόλυμα   προσαγαγειν   περ\  αμαρτίας 
θυσίαν,  πάνυ  καΧώς  καϊ  άστείως  πράττειν,  υπέρ  αναστάσεως  αναλο- 

γιζόμενος.   44ει  μη  γάρ  τούς  προπεπτωκότας  άναστηναι  προσεδόκα,  44 
περισσον  καΧ  Χηρώδες  υπέρ  νεκρών  εΰχεσθαι·  45ειτε  έμβΧέπων  τοϊς  45 
μετ    εΰσεβίας   κοιμωμένοις    κάΧΧιστον    άποκείμενον    ευχάριστη ριον, 

V       34  παραταξαμενου  V  35  Αοσιθεος  V3  |  ανηρ  έφιππος  V  |  Τοργεων 
Α  |  βονλομενος  V  |  ξωγριαν  V  |  θρακών]  θαρσος  V*  θαρσονς  V3  |  Γοργία* 
(-γειας  Α)]  ρΓ  ο  V  36  κατάκοπων  όντων]  κατακοπτοντων  V  |  οτη  φανηναι 
2°  V  37  Τοργειαν  Α  |  αυτών  έποιησατο  V  38  διηγεν]  διηγαγον  V 
39  τα  της  χρ.  V  |  σνγγονων  V  |  πάτριους  V  40  ϊαμνειας  V3  |  απειργει 
V  |  πασιν  V  41  δίκαιου  κριτον  V  42  ικετιαν  V*  |  το  γεγονός]  δια 
το  γε~γονως  V*  (-νος  V3)  |  παρεκαλεσεν  V  |  εωρακοτες  Α*  (-κοτα$  Α3?)  |  αμαρ- 
τιαν]  αμαρτηματώ]  Α  43  ποιησ.  τε]  +  κατασκευάσματα  V  |  κατα  ανδρο- 
Χογιαν  V  |  αναλογιζόμενος]  διαλο~γιζομενους  V  44  περισσως  Α  45  ειτε] 
ειτ  V  |  ευσέβειας  V  |  ευχαριστηριον]  χαρηστηριον  V 
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όσια  και  ευσεβής  η  επίνοια.   οβεν  περί  των  τεθνηκότων  τον  εζιΧασμόν  Α 
εποιησατο  της  αμαρτίας  άπολνθήναι. 

XIII   ι       ΙΤώ  δε  ενάτω  και  τεσσερακοστω  και  εκατοστά  ετει  προσεπεσεν 
το7ς  περ\  τον  Ίούδαν  Άντίοχον  τον  Έυπάτορα   παραγενεσθαι  συν 

2  πΧηθεσιν  έντι  την  Ίουδαίαν,  2  και  συν  αυτώ  Αυσίαν  τον  επίτροπον 
και  επί  των  πραγμάτων,  εκαστον  έχοντα  δύναμιν  'ΈΧΧηνικην  πεζών 
μυριάδας  ένδεκα  και  Ιππέων  πεντακισχϊΧίους  τριακόσιους  και  ε'λε'- 

3  φαντας  είκοσι  δύο,  άρματα  δε  δρεπανηφόρα  τριακόσια.  3συνέμιξεν 

δε  αυτοΐς  και  ΜενεΧαος,  και  παρεκάλει  μετά  ποΧΧής  εϊρων'ιας  τον 
5 Άντίοχον,   ουκ   επ\   σωτηρίας   της   πατρίδος,   οΐόμενος   δε   επι  της 

4  άρχης  κατασταθησεσθαι.  4ό  δε  βασιΧεύς  των  βασιΧεων  εζηγειρεν 
τον  θυμόν  του  Άντιόχου  επί  τον  άΧιτηριον,  και  Αυσίου  ύποδείξαντος 
τούτον   αίτιον  των  κακών  είναι  και  πάντων   προσέταξεν,   ως  εθος 

5  εστίν  εν  τω  τόπω,  προσαποΧεσαι,  άγαγόντας  εις  Βεροιαν.  5  εστίν 
δε  εν  τω  τόπω  πύργος  πεντήκοντα  πήχεων  πΧηρης  σποδού,  όρ- 

γανον δε  είχεν  περιφερές   πάντοθεν  άπόκρημνον  εις  την  σποδόν. 

6  6ενταΰθα  τον  ίεροσυΧίας  ενοχον,  ή  και  τίνων  αΧΧων  κακών  ύπεροχην 
7  πεποιημενον,  άπαντες  προσωθούσιν  είς  οΧεθρον.  1  τοιουτω  μόρω 
τον  παράνομον  συνέβη  θανείν,  μηδε  της  γης  τυγχάνοντα  ΜενεΧαον 

8  8  πάνυ  δικαίως·  επε\  γαρ  συνετεΧεσατο  ποΧΧά  περ\  τον  βωμον 
αμαρτήματα,   ου  το   πυρ   άγνόν  ην   και  η   σποδός,  εν   σποδω  τον 

9  θάνατον  εκομίσατο.  9Ύοις  δε  φρονημασιν  ό  βασιΧεύς  βεβα- 
ρημένος ηρχετο,  τα  χείριστα  τών  επ\  του  πατρός  αυτοί)  γεγονότων 

ίο  ενδεχόμενος  τοις  Ίουδαίοις.  10 μεταΧαβών  δε  Ιούδας  ταύτα,  παρηγ- 
γειΧεν  τω  πΧηθει  δι   ημέρας  και  νυκτός  επικαΧεσασθαι  τον  κύριον, 

ιι  617ΓΟΤ6  και  άλλοτε,  και  νυν  επιβοηθεΊν  ΙΙτοϊς  του  νόμου  και  πατρί- 
δος και  ιεροί)  άγιου  στερείσθαι  μεΧΧουσιν,  και  τον  Άρτι  βραχεως  άνε- 

ψυχότα  Χαον  μη   εάσαι  τοις  δυσφημοις  εθνεσιν  υποχείριους  γενε- 
ΐ2  σθαι.  12  πάντων  δε  το  αυτό  ποιησάντων  όμοΰ  και  καταζιωσάντων 

τον  εΧεημονα  κύριον  μετά  κΧαυθμοΰ  και  νηστειών  και  προπτώσεως 
επι  ημέρας  τρεις  άδιαΧείπτως,  παρακαλεσας  αυτούς  ό  Ιούδας  εκε- 

XIII  1  εννατω  V3  |  τεσσαρακοστω  V  |  Έπατορα  V*  (Ευττ.  V*)         2  οπι  V 
δε  V  3  ΜενεΧαον  V  |  οιη  και  2°  V*  (Καθ  V1  ("Φ)  |  ειρωνείας  V*  |  τη 
σωτήρια  V  |  κατασταΟησεται  Α  4  των  κακών ..  .πάντων]  είναι  πάντων  των 
κακών  V  (  προσαποΧεσθαι  V  |  αγαγοντες  V  |  Βερεί'οιαί'  V  5  πηχών  V  | 
όργανον  δε]  ούτος  δε  οργ.  V  6  ογγι  η  V  |  πεποιημενων  Α\Ύά  7  τυγ- χάνοντα] τυχόντα  V  8  πολλά  7τερι  τον  βωμον]  επι  τον  βωμον  ποΧΧα  V 
9  βεβαρωμενον  V  10  Ιοι><5α$]  ρΓ  ο  V  |  επικαΧεισθαι  V  11  ιερού 
άγιου  στερείσθαι]  άγιου  ιερού  στηρισθαι  V*  (-ρεισθ.  V*)  |  αναψυχοτα  V* 
{ανεψ.  ν1?)  12  επι]  εφ  V  |  οπι  αδιάλειπτοι  V  |  ο  Ιοι>όα$  οηα  ο  V 
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Α  λευσεν   παραγίνεσθαι.     13  καθ*  εαυτόν   δε    συν   τοις    πρεσβυτεροις  13 
γενόμενος  εβουλενσατο  ίτρίν  είσβαλειν  το  στράτευμα  τον  βασιλέως 
επ\  την  Ιονδαίαν,  γενέσθαι  της  πόλεως  εγκρατείς,  εζελθόντας  κρϊναι 

τα   πράγματα  τή  τον  θεον  βοήθεια.     Ι4δοΰϊ  δε  την  επιτροπην  τώ  14 
κνρίω  τον   κόσμον,  παρακαλεσας  τοίις  σνν  αντω  γενναίως  άγωνί- 
σασθαι  μέχρι  θάνατον  περί  νόμων,  ίερον,  πόλεως,  πατρίδος,  πολιτίας· 
περι    δε    ΜωδιεΙμ    εποιησατο    την    στρατιάν.      15άναδονς    δε    τοΊς  ι$ 
περι  αντόν  σύνθημα  Θεογ  ΝΠΚΗΝ,  μετά  νεανίσκων  αρίστων  κεκρι- 
μενων  επιβολών  νύκτωρ  επ\  την  βασϊλικήν  ανλην,  την  παρεμβολην 
άνεΐλεν  είς  άνδρας  δισχιλίονς,  και  τον  πρωτεύοντα  των  ελεφάντων 

σνν  τω  κατ  οίκίαν  οντι  συνεθηκεν  16 και  το  τέλος  την  παρεμβολην  ι6 
δεονς  κα\  ταραχής  επληρωσαν,  και  επίλυσαν  ενημερονντες.     1?νπο-  \η 
φαινούσης  δε  ήδη  της  ημέρας  τούτο  εγεγόνει,  δια  την  επαρηγονσαν 

αντω  τον  κνρίον  σκεπην.  ι8Ό  δε  βασιλεύς  εϊληφώς  γεύμα  ι3 
της  των  Ιουδαίων  εντολμίας,  κατεπείρασεν  δια  μεθόδων  τονς  τό- 
πονς,  19 και  επί  Βαιθσονροις  φρούριον  ολίγον  των  Ιουδαίων  προσ-  19 
ήγεν  ετροποντο,   προσενεκρουσεν,   ηλαττονοντο.     20τοϊς  δε  ένδον  2ο 
Ιούδας  τά  δέοντα  είσεπεμψεν .    21  π ροσηγγειλεν  δέ  τα  μυστήρια  τοϊς  2ΐ 
πολεμίοις  'Ρόδοκοϊ  βκ  της  Ιουδαϊκής  τάξεως·   άνεζητηθη   και  κατε- 
λημφθη,  και   κατεκλείσθη.    22  εδεντερολόγησεν  6  βασιλεύς  τοις  εν  -ζί 
Βαιθσούροις,  δεξιάν  εδωκεν,  ελαβεν,  άπ^ει,  23προσεβαλεν  τοις  περι  25 
τον  Ίούδαν,  ήττων  εγενετο,  μετέλαβεν  άπονενοήσθαι  τον  Φίλιππον 
εν   Άντιοχία  τον  άπολελιμμενον   επ\  των   πραγμάτων,  συνεχύθη, 
τους  Ιουδαίους  παρεκάλεσεν,  ύπετάγη,  και  ωμοσεν  επι   πάσι  τοις 
δικαίοις,   συνελύθη   και  θυσίαν  προσήγαγεν,  ετίμησεν  τον  νεω  και 

τον  τόπον  εφιλανθρώπησεν,  24 και  τον  Μακκαβαιον  επεδέζατο,  κατε-  24 
λειπεν  στρατηγόν  από  ΙΙτολεμαίδος  εως  των  Τεννηρών  ήγεμονίδην, 

25ηλθεν  είς  ΤΙτολεμαίδα'  εδυσφόρουν  περί  των  συνθηκών  οι  ΤΙτολε- 
μαεις,  εδειλίαζον  γαρ  ύπεράγαν  ηθέλησαν  άθετειν  τάς  διαστάλσεις. 

V       13  εαυτόν]  αυτόν  V  |  πριν]  +  η  V  |  τον  βασιλέως  το  στράτευμα  V  |  επι]  γ« 
V  |  γενέσθαι]  ρΓ  και  V  14  κυριω]  κτίστη  V  |  νομού  V  |  πολιτείας  V  | 
Μωδιειν  V  |  στρατιαν]  στρατοτταιδειαν  V*  (-πεδ.  V3)  15  νίκης  V  | 
δισχιλιους]  χίλιους  V  |  οικία  Α*  (ν  5ΐψ6Γ50Γ  Α1)           16  δου?  Α  |  επληρωσεν 
V  17  οιη  δε  V  |  τουτο]  +  δε  V  |  επαρηγονσαν... του  κυρίου  (τω  κω  Α)]  εξ 
οννοΰ  γεγονυιαν  αντω  επαρη-γουσαν  κΰ  V  19  Βαι0<τοΐ'ρα  V  |  ολίγον] 
οχυρον  οχυρον  V*  (ίιηρΓοΙ)  οχ.  2°  V1)  |  προσενεκρουσεν  (προσνεκρ.  Α)]  προσ- 
εκρουεν  V               21  οιη  και  1>ΐδ  V  |  κατελήφθη  V  23  απονενοεισθαι 
V  1  Αντιόχεια  V  |  απολελειμμ.  V3  |  πραγμάτων  συνεχυθη'  Α  |  πασιν  V*  | συνελύθη]  συνεληλυθη  V  |  νεωνΥ  24  α7τεδε£ατο  V  |  Γεννηρων]  Γερρηνων  V 
25  εδυσφορων  Α  |  7τερι]  υπέρ  V  |  Πτόλεμαις  ΑΥ*  \  εδειλίαζον  (εδιλ.  Α)]  αιδι- 
ναζον  V*  |  υπεραγαν]  υπερ  Ιουδαίων  V  |  διασταλσευ  (-σις  Α)]  διαστασευ  V 
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=6  ̂ προσήλθεν  έπ\  το  βήμα  Αυσίας,  άπελογήσατο  Ενδεχομένως,  συνέ-  Α 
πεισεν  και  κατεπράυνεν,  ευμενείς  εποίησ€Ρ,  άνέζενξεν  είς  Άντιοχίαν. 
οντω  τά  τής  εφόδου  τον  βασιλέως  και  της  άναζνγής  έχώρησεν. 

XIV   ι        τΜετά   δε   τριετή   χρόνον   προσέπεσεν   τοις    περ\   τον  Ιουδαν, 
Αημήτριον  τον  τον  ΣεΧεύκον  διά  τον  κατά  Ύρίπολιν   λιμένος  είσ- 

2  πλεύσαντα  μετά  πλήθονς  ισχυροί)  κα\  στόλον  2 κεκρατηκέναι  της 
χωράς,  επανελόμενον  Άντίοχον  και  τον  τούτον  έπίτροπον  Ανσίαν. 

3  3"Αλκιμος  δε  τις  προγεγονώς  άρχιερενς,  εκουσίως  δε  μεμολνσμένος 
εν  τοις  τής  άμιξίας  χρόνοις,  σνννοήσας  οτι  καθ*  όντιναοϋν  τρόπον 
ουκ  εστίν  αντώ  σωτηρία  ουδέ  προς  το  αγιον  θνσιαστήριον  ετι  πρόσ- 

4  οδοί,  Αήλθεν  προς  τον  βασιλέα  Αημήτριον  ως  πρώτω  κα\  έκατοστω 
και  πεντηκοστό)  ετει,  προσάγων  αντω  στέφανον  χρνσονν  κα\  φοί- 

νικα,   προς   δέ   τούτοις  τοις   νομιζομένοις    θαΧΧών   τον    ιερον'  και 
5  την  ήμέραν  εκείνην  ήσνχίαν  εσχεν.  5  καιρόν  δέ  λαβών  τής  Ιδίας 
άνοιας  σννεργόν,  προσκληθε\ς  εις  συνέδρων  υπο  τον  Αημήτριον  και 
επερωτηθείς  εν   τίνι  διαθέσει   κα\  βονλή  καθέστηκαν   οι  Ίονδάϊοι, 

6  προς  ταντα  εφη  6  Οι  λεγόμενοι  των  Ίονδαίων  Άσιδαχοι,  ων  αφηγείται 
Ιούδας  ό  Μακκαβαϊος,  ποΧεμοτροφονσιν  και  στασιάζονσιν,  ουκ  έώντες 

η  την  βασιΧείαν  ενσταθείας  τνχείν.     7 οθεν  άφεΧόμενος  την  προγονικήν 
8  δόξαν,  λέγων  δέ  την  άρχιερωσννην,  δεύτερον  ννν  εΧήΧνθα,  8 πρώτον 
μεν  νπέρ  των  ανηκόντων  τω  βασϊΧει  γνησίως  φρονων,  δεύτερον  δέ 

και  των  Ιδίων  πολιτών  στοχασάμενος·  τή  μεν  γάρ  των  προειρημέ- 
9  νων  άλογιστία  το  σύμπαν  ημών  γένος  ον  μικρώς  άκληρεΊ.  9 έκαστα 
δέ  τούτων  έπεγνωκώς  σύ,  βασιΧεν,  και  τής  χώρας  και  τον  περιιστα- 

μένον  γένονς  ημών  προσνοήθητι,  καθ*  ήν  έχεις  προς  απαντάς  εν- 
ιο  απάντητον  φιΧανθρωπίαν.     10 αχρι  γάρ  Ιούδας  περίεστιν,  αδύνατον 
ιι  ειρήνης  τνχείν  τά  πράγματα.     11  τοιούτων   δέ  ρηθέντων   νπο  τού- 

τον, θάττον  οι  λοιποί  φίΧοι  δυσμένως  έχοντες  τά  προς  τον  Ιουδαν 

26  οπί  και  ι°  V  |  Αντιοχειαν  V  |  όντως  V  |  τα  της  εφόδου  του  βασιλέως]  οπι  V 
της  εφόδου  του  Α*  (η&1>  Α3?<ιηε>)  τα  του  βασ.  της  εφ.  V  XIV  3  Αλκειμος 
Α  |  προγεγονως]  προγενομενος  V  ]  μεμολυμμενος  V  |  της  αμι£ια?]  οπί  της  V  | 
οντινα  ου  Α  ον  V*  (οντιναουν  V3)  4  ηλθεν]  ηκεν  V*  (-κε  V3)  |  πρώτου 
και  εκατοστού  και  πεντηκοστού  έτους  V  |  προσαγαγων  V  |  των  νομιζομενων  Υ 
5  Αημητρειου  Α  |  καθεστηκεν  Α  6  οι  λεγόμενοι]  οι  δε  γενόμενοι  V  |  αφη- 

γείται] εφηγειτε  V  7  λεγω  V  |  δε]  δη  V  |  δεύτερον]  ρν  δευρο  V 
8  μεν  ι°]  +  εν  V  |  ίδιων  πολιτών  στοχασαμενος]  ημέτερων  στοχ.  πολ.  V  |  τη] 
τι  V  |  αλογίστια]  αλόγιστα  V  9  τούτων]  τουτως  (δίο)  Α  |  προσνοήθητι] 
προνοησαντι  V 

7οι 



XIV  12  ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Β 

Α  π  ροσεπύρωσαν  τον  Αημητριον.     12  προχειρισάμενος  δε   ευθέως  τον  ΐ2 
Νικάνορα  τον   γενόμενον   εΧεφαντάρχην ,  και  στρατηγόν  άναδείξας 

της  Ιουδαίας,  έξαπέστειΧεν  13δού?  επιστολής,  αυτόν  μεν  τον  Ίου-  13 
δά    έπανελέσθαι,   τους    δε    συν    αύτω    σκορπίσαι,    καταστησαι  δε 

"Αλκιμον  αρχιερέα  του  μεγίστου   ιερού.     Ι4οί  δε   επ\  της  Ιουδαίας  14 
πεφυγαδευκότες  τον  Ίούδαν  εθνη  συνέμισγον  άγεληδόν  τω  Νικάνορι, 
τάς  των  Ιουδαίων  ατυχίας  κα\  συμφοράς  Ιδίας  ευημερίας  δοκουντες 

εσεσθαι.  Ι3Άκούσαντες  δε  την  του  Νικάνορος  εφοδον  καϊ  15 
την  επίθεσιν  των  εθνών,  καταπασάμενοι  γην  έλιτάνευσαν  τον  αχρι 
αιώνος  συστησαντα  τον  αυτού  λαό  ι/,  αεί.  δε  μετ    επιφανείας  άντι- 

Χαμβανόμενον  της  εαυτού  μερίδος.     16  προστάξαντος  δε  του  ηγου-  ιό 
μενού,  εκείθεν  ευθέως  άναζευξας  συνμίσγει  αύτόις  επ\  κώμην  Αεσσαού. 

17Σίμων  δε  6  άδεΧφός  Ιούδα  συμβεβΧηκώς  ην  τώ  Νικάνορι,  βραδέως  ιγ 
δε,  διά  την  εφνίδιον  τών  αντιπάλων  άφασίαν  επταικώς.     ι8όμώς  δε  ιδ 
άκούων  6  Νικάνωρ  ην  είχον  οι  περί  τον  Ίούδαν   άνδραγαθίαν  κα\ 
εν  τοϊς  περ\  της  πατρίδος  άγώσιν  ευψυχίαν,  υπευλαβεϊτο  την  κρίσιν 

δι  αιμάτων  ποιησασθαι.    Ι9διόπερ  επεμψεν  Ποσιδώνιον  και  θεόδοτον  19 
καϊ  Ματταθίαν,  δούναι  και  Χαβειν  δεξιάς.    20  πΧείονος  δε  γενομένης  ίο 
περί  τούτων  επισκέψεως,  και  του  ηγουμένου  τοϊς  πληθεσιν  άνακοι- 
νωσαμένου,   και  φανείσης  όμοιοψηφου  συγγνώμης,  επένευσαν  ταΐς 

συνθηκαις.      21ετάξαντο    δε    ημέραν   εν   τ}    κατ    ιδίαν   ήξουσιν   είς  2τ 
το    αυτό·    και    προηΧθεν   παρ*    εκάστου   δίφραξ,    έθεσαν  δίφρους. 
22διεταζεν  Ιούδας  ενόπλους  έτοιμους  εν  τοις  έπικαίροις  τόποις,  μη  22 
ποτέ  εκ  τών  ποΧεμίων  εφνιδίως   κακουργία  γένηται·  την  άρμόζου- 
σαν  έποιησαντο  κοινοΧογίαν.     23  διέτριβεν   6  Νικάνωρ   εν   Ίεροσο-  23 
Χύμοις,  και  επραττεν  ουθέν  άτοπον  τους  δε  συναχθεντας  άγεΧαίους 

όχλους  άπέΧυσεν.     24 και  ειχεν  τον  Ίουδαν  διά  παντός  εν  π ροσωπω'  24 

V       11  Αημητρειον  Α  12  προχειρισαμενος  (-χειρησ.  Α\7)]  προσκαλε· 
σαμενος  V  |  τον  Νικ.]  οιη  τον  V  13  εττιστολαί]  εντολας  V  |  μέγιστου] 
μεγάλου  V  14  οι  δε  επι  τη$  Ιουδαίας  πεφυγαδευκοτες]  τα  δε  εκ  της  Ιονδ. 
πεφυγαδευκοτα  V  15  ελιτανευον  V  |   αυτοί»]  εαυτοί;  V   |  επιφανιας 
V*  |  αντιλαμβανόμενος  Α  16  ηγομενου  Α*  (υ  βιιρβί'δΟΓ  Α3?)  |  ευθέως 
αναζευξας]  δια  ταχου$  αναζευξ.  V  |  συνμίσγει]  συνμισσβι  (δΐο)  Α  |  Αεεσαου 
γνίά  ιγ  Ιουδου  V  |  συμβεβληκως  ην]  συμβεβληκωσιν  V*  (-κοσι  V»)  | 
βραδέως]  βραχεως  V  |  αιφνιδιον  ΥΆ  18  οηι  δε  V  |  Χεικανωρ  Α  \  περι 
•2°]  υπερ  V  |  υ7τευλα/3ειτο]  εττευλ.  V™1  19  Ποσιδονιο^  V*  -σειδων.  V*  | 
Ματτα^βιαι»  Α  |  οπι  δεξιάς  V  20  ηγουμένου]  ηγε,αονος  V  |  ομοφηφου  V  ί 
συγγνώμης  (συγν.  Α)]  γνώμης  V  21  προσηλθεν  V   |   διφραξ]  δίφρος  V 
22  διεταξεν]  ρΓ  και  V  |  ένοπλους]  εν  οπλοις  V*  (ένοπλους  V3)  |  αιφν.  V* 
23  διέτριβεν]  +  δε  V  |  ουδέν  V  |  αγελαιουχ]  +  ακερεως  V*  (-ραιως  ν"α)  24  και είχε  ν]  ειχεν  δε  V 
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25  ψυχικώς  τώ  άνδρϊ  προσεκέκΧιτο.    25  παρεκάΧεσεν  αυτόν  γήμαι  κα\  Α 
26  παιδοποιησασθαι-  έγάμησεν,  εύστάθησεν,  έκοινώνησεν  βίου.  26  Ο 

δε  "ΑΧκιμος  συνιδών  την  προς  άΧΧήΧους  εϋνοιαν  και  τάς  γενομένας 
συνθηκας,  Χαβών  ηκεν  προς  τον  Αημητριον,  και  εγεν  τον  Νικάνορα 
άΧλότρια  φρονεϊν  των   πραγμάτων  τον  γαρ  έπίβουΧον  της  βασι- 

27  λβ/αί  αυτού  Ίούδαν  διάδοχον  άπέδειζεν.  27 ό  δί  βασιΧεχις  εκθυμος 
γενόμενος  κα\  ταις  του  πανπονηρου  διαβοΧαϊς  ερεθισθείς,  εγραψεν 
Νικάνορι  υπέρ  μεν  των  συνθηκών,  φάσκων  βαρέως  φέρειν,  κεΧεύων 
δε  τον  Μακκαβαϊον  δέσμιον  εζαποστέΧΧειν  εις  Άντιοχίαν  ταχέως. 

28  2δ 'π ροσ πεσόντων  δε  τοΰτων  τώ  Νικάνορι,  συνεκέχυτο,  και  δυσφό- 
ρως  εφερεν,  ει  τα  διεσταΧμένα  αθετήσει  μηδέν  τάνδρός  ηδικηκότος. 

29  29έπε\  δέ  τω  βασιΧεϊ  άντιπ ράττειν  ουκ  ην,  εϋκαιρον  έτηρει  στρατη- 
γό γήματι  του  έπιτεΧέσαι.    3°ό  δέ   Μακκαβαϊος  αύστηρότερον  διεξαγα- 
γόντα  συνώών  τον   Νικάνορα  τα   προς  αυτόν,  καϊ  την  ηθισμένην 
άπάντησιν  άγροικότερον  έσχηκότα,  νοησας  ουκ  από  του  βεΧτίστου 
την  αύστηρίαν  είναι,  συστρέψας  ουκ  όΧίγους  τών  περί  αυτόν,  συν- 

3ΐ  εκρυπτετο  τον  Νικάνορα.  31Συγγνούς  δε  ό  έτερος  οτι  γενναίως 
υπό  του  ανδρός  εστρατήγηται,  παραγενόμενος  έπι  το  μέγιστον  και 
άγιον  Ιερόν,  τών  ιερέων  τάς  καθηκούσας  θυσίας  προσαγόντων,  έκέ- 

32  Χευσεν  παραδιδόναι  τον  άνδρα.    32τών  δε  μεθ*  όρκων  φασκόντων 
33  μη  γινώσκειν  που  ποτ  εστίν  ό  ζητούμενος,  33προτείνας  την  δεξιάν 

έπι  τον  νεώ,  ώμοσεν  ταΰτα  *Έάν  μη  δέσμιόν  μοι  τον  Ίούδαν 
παραδώτε,  τόνδε  τόν  του  θεου  σηκόν  εις  πεδίον  ποιήσω,  κα\  τό 
θυσιαστηριον  κατασκάψω,  και  ιερόν  ενταύθα  τω  Αιονύσω  επιφανές 

34  αναστήσω.  34  τοσαυτα  δέ  ειπών  άπηΧθεν  οι  δε  Ιερείς  προτείναντες 
τάς  χείρας  εις  τόν  ούρανόν  έπεκαΧούντο  τόν  δια  παντός  ύπέρμαχον 

35  του  έθνους  ημών,  ταΰτα  Χέγοντες  3ζΣυ,  Κύριε,  τών  6Χων  άπροσδεης 
υπάρχων,  ηύδόκησας  ναόν  της  σης  σκηνώσεως  εν  ημιν  γενέσθαι. 

36  36 και  νυν,  άγιε  παντός  αγιασμού  Κύριε,  διατηρησον  εις  αιώνα  άμί- 
24  ττροσεκεκΧειτο  Α  προσεκεκΧητο  V  25  τταρεκαΧεσεν]  +  δε  V  V 

26  ηκεν]  ηΧθεν  V  |  Αημητρειον  Α  |  των  πραγμ.]  ρΓ  περι  V  |  οιη  αυτόν  V  | 
Ιούδας]  +  αυτού  V  |  απεδειξεν]  αναδεδιχεν  V*  (-δεδειχ.  V3)  27  ταί?]  τοις 
Α  |  παμπον.  V*  |  ̂ικανορι]  ρΓ  τω  V  |  φασκων  νπερ  μεν  των  συνθηκών  V  | 
εξαποστελειν  V  |  Αντιοχειαν  V  28  δνσφορωί]  δνσχερερως  (δίο)  V  |  αθε- 
τησιν  Α  |  τανδρος]  τον  ανδρός  V*  29  εττει]  επι  Α  |  τον  έπιτεΧεσαι]  τοντ 
εττιτ.  V*  τοντο  εττ.  ΥΆ  30  ειθισμενην  V  |  συνετρεψας  V*  σννεκίτρεψας  V*  \ 
αντον  ι°]  εαντον  V  |  σννεκρντττετο]  διεκρνπτε  V  31  συγνονς  Α  σννγν. 
V*  (σνγγ.  V3)  |  τάνδρος  V*  (τον  ανδρ.  V3)  |  τον  μεγ.  V*  (το  μεγ.  V*) 
32  φασκόντων]  φαισαντων  V*  φησ.  V4  |   γινωσκων  Α  33  νέων  V 
ωμοσεν  ταύτα]  ταυτ  ωμοσεν  V  |  παραδοτε  V  |  οηΐ  τον   3°  V  I  ?υ  ττεδιον] 
ισοττεδον  V  |  Αιαννσω  (ί>ίθ)  Α  34  δβ  ι°]  δ  V  35  ενδοκησας  V 
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Α  αντον  τόνδε  τον  προσφάτως  κεκαθερισμένον  οικον.  37'"Ραζε\ς  -7 
δε  τιγ  των  άπο  Ιεροσολύμων  πρεσβυτέρων  εμηνύθη  τω  Ήικάνορι 
άνηρ  φιλοπολίτης  και  σφόδρα  καλώς  άκούων,  και  κατά  την  εϋνοιαν 

πατήρ  τών    Ιουδαίων  π  ροσαγορευόμενος.    3*ην  γαρ  εν  τοϊς  εμπρο-  38 
σθεν  χρόνοις  της  άμιξίας   κρίσεις  εισενηνεγ  μένος  Ιουδαϊσμού,  και 
σώμα  και  ψυχην  υπέρ  του  Ιουδαϊσμού  παραβεβλημένος  μετά  πάσης 
εκτενίας.     39  βουλόμενος  δέ    Νικάνωρ   πρόδηλον   ποιησαι  ην   ειχεν  39 
προς  τους  Ιουδαίους  δυσμενίαν,  άπέστειλεν  στρατιώτας  υπέρ  τους 

πεντακόσιους    σνΧλαβεϊν    αυτόν.    4°  εδοξεν  γάρ   εκείνον   συλλαβών  40 
τούτοις  ένεργάσασθαι  συμφοράν.     Λιτών  δέ  πληθών  μελλόντων  τον  41 
πύργον  καταλαβέσθαι  κα\  την  αύλαίαν  θύραν  βιαζομένων  και  κελεν- 
όντων  πυρ   προσάγειν  κα\   τάς   θύρας   ύφάπτειν,  περικατάΧημπτος 
γενόμενος    ΰπέθηκεν   έαυτω  το  ξίφος·  ̂ ευγενώς  θέΧων   άποθανειν  42 
ήπερ  τοις  άΧιτηρίοις  υποχείριος  γενέσθαι,  και  της  Ιδίας  ευγενείας 
άναξίως  ύβρισθηναι.    Λ3τη  δέ  πληγή  μη  κατευθικτησας  διά  την  του  43 
αγώνος  σπουδην,  και  τών  όχλων  εσω  τών  θυρωμάτων  εισβαλλόν- 

των, αναδρομών  γενναίως  έπι  το  τείχος,  κατεκρημνισεν  εαυτόν  άν- 
δρωδώς  εις  τους  όχλους,    ̂ τών  δέ  ταχέως  άναποδισάντων,  γενομέ-  44 
νου  διαστήματος,  ηΧθεν  κατά  μέσον  τον  κενεώνα.    45ετι  δέ  εμπνους  45 
υπάρχων  και  πεπυρωμένος  τοις  θυμοϊς,  έξαναστάς  φερομένων  κρου- 
νηδον  τών   αιμάτων,  κα\  δυσχερών   τών  τραυμάτων  όντων,  δρόμω 

τούς  όχλους  διεΧθών,  και  στάς  επί  τίνος  πέτρας  άπορρώγος,  46 παν-  46 
τελώί  έ'ξαιμος  ηδη  γινόμενος,  προβαΧών  τά  έντερα  και  Χαβών  έκα- 
τέραις  ταΐς  χερσίν,  ένέσεισε  τοϊς  οχΧοις'  και  έπικαΧεσάμενος  τον 
δεσπόζοντα  της  ζωης  και  του  πνεύματος  τά  αυτά  αύτώ  πάΧιν  άπο- 
δοΰναι,  τόνδε  τον  τρόπον  μετήΧΧαξεν. 

*Ό  δέ  Νικάνωρ  μεταΧαβών  τούς  περϊ  τον  Ίούδαν  οντάς  εν  τοις  τ    χ  ν 
κατά  Έαμαρείαν  τόποις,  έβουΧεύσατο  τη  της  καταπαύσεως  ημέρα  μετά 

πάσης  άσφαΧείας  αύτοΐς  έπιβαλειν.     2τών  δέ  κατά  ανάγκην  συνεπο-  7 

V       36  κεκαθαρισμενον  V         37  Ρα^υ  ν*νί(1  |  οηι  και  ι°  V         38  αμιξειας 
Α  |  κρισις  Α  κρίσιν  V  39  δυσμενείαν  V3  40  εδο^ερ]  έλεγες  λ" 41  οηι  και  τας  θύρας  νφαπτειν  V  |  περικαταληπτος  V  |  νπεθηκε  Α  \  το  ξίφος] 
οπι  το  V  42  ειπερ  V*  {ηπερ  V3)  43  γενναίως]  +  ασμένως  Υ  \ 
ανδροδως  V*  (-δρωδ.  V3)  45  δε]  δ  V  |  κροννηδων  V*  |  διελθοντων  Α  I 
απορρωγος]  απερρωγως  V  46  προβολών]  προσλαβομενος  V  |  οηι  και  λαβών 
V  |  δεσπόζοντα]  Γ£8  ι  Ιίί  (ίοτί  σ)  ϊηΙοΓ  ο  ι°  61  ξ"  Α?  |  τα  αντα]  ταιτα  V  | 
τον  τρόπον]  οηι  τον  V  XV  1  τοποις  εβονλευσατο  8υρ  Γ3.8  λΓ3  |  τη  - 
καταπ.  ημ,ερα]  την  της  καταπ.  ημέρας  Α  (ν  τη  5ΐιρ  Γ3.8  Α3?)  την  της  καταπ. 
ημεραν  (την  δΐιρ  ναδ  V3)  |  ασφαλιας  V*         2  κατα]  κατ  V 
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μίνων  αύτω  ̂ Ιουδαίων  Χεγόντων  Μηδαμώς  όντως  άγρίως  και  βαρβάρως  Α 
άποΧεσης,  δόξαν  δε  άπομερισον  τχ\  προτετιμημενη  υπό  του  πάντα 

3  εφορώντος  μεθ'  άγιότητος  ήμερα·  3ό  δε  τρισαΧιτήριος  επηρώτησεν 
ει  εστίν  εν  ονρανώ  ό  δυνάστης  ό  προστεταχώς  άγειν  την  των  σα/3- 

4  βάτων  ήμεραν   Ατών  δ'  άποφηναμένων  "Έστιν  6  κύριος  ζών  αύτος 
5  €ν  ονρανώ  δυνάστης  ό  κεΧεύσας  άσκείν  την  εβδομάδα·  3ό  δε  έτερος 

Κάγώ,  φησίν,  δυνάστης  επί  της  γης,  ό  προστάσσων  α'ιρειν  τά  όπλα 
και  τάς  βασιλικάς  χρείας  επιτεΧείν.     ομως  ου  κατεσχεν  επιτεΧεσαι 

6  το  σχετΧιον  αύτοΰ  βούΧημα.  6 Και  6  μεν  Νικάνωρ  μετά 
πάσης    ασφαλείας    ρ^αυχενών,    διεγνώκει    κοινόν    των    περί  τον 

7  Ίουδαν  συστήσασθαι  τρόπον.  7 6  δε  Μακκαβαϊος  ην  αδιαλείπτως 
πεποιθώς  μετά  πάσης   εΧπίδος  άντιλήμψεως  τεύξασθαι   παρά  του 

8  κυρίου.  8  και  παρεκάΧει  τους  συν  αύτώ  μη  δεΐλιαν  την  των  εθνών 
εφοδον,  έχοντας  δε  κατά  νουν  τά  προγεγονότα  αύτοΊς  απ  ουρανού 
βοηθήματα,    και  τά   νυν  προσδοκαν  την  παρά  του  παντοκράτορος 

9  εσομενην  αύτοϊς  νίκην.  9 και  παραμυθοΰμενος  αυτούς  εκ  του  νόμου 
και  τών  προφητών,  προσυμνήσας  δε  αυτούς   και  τούς  αγώνας  ους 

ίο  ήσαν  εκτετελεκότες,  προθυμότερους  αυτούς  κατεστησεν.  10  και  τοις 
θυμοΐς  διεγείρας  αυτούς  παρήγγειΧεν,  άμα  παρεπιδεικνύς  την  τών 

ιι  εθνών  άθεσίαν  και  την  τών  όρκων  παράβασιν.  11  εκαστον  δε  αντών 
καθοπΧίσας  ου  τήν  ασπίδων  και  Χογχών  άσφαΧίαν,  ως  την  εν  τοΊς 
άγαθοις  Χόγοις  παράκΧησιν,  και  π ροσηγησάμενος  ονειρον  άξιόπιστον 

ΐ2  ύπερ  τι  πάντας  ηϋφρανεν.  12ήν  δε  ή  τούτου  θεωρία  τοιάδε'  Όνίαν 
τον  γενόμενον  αρχιερέα  άνδρα  καΧον  και  αγαθόν,  αίδημονα  μεν  την 
άπάντησιν,  πραον  δε  τον  τρόπον,  και  λαλιάς  προιεμενον  πρε- 
πόντως  και  εκ  παιδος  εκμεμελετηκότα  πάντα  τά  της  αρετής  Ίδια, 
τούτον  τάς  χείρας  προτείναντά  κατεύχεσθαι  τω  παντί  τών  Ιουδαίων 

ΐ3  συστήματι-  Ι3εΐθ'  ούτως  επιφανήναι  άνδρα  πολιά  και  δό^  δια- 
φέροντα, θαυμαστήν  δε  τινα  και  μεγαλοπρεπεστάτην  είναι  τήν  περι 

2  αυτω  συνεπ.  V  |  οπι  Ιουδαίων  V  |  απολέσεις  V3-  3  επηρώτησεν]  επη-  V 
ρωσεν  (δίο)  Α  |  ο  δυνάστης]  οπι  ο  V  5  καγω]  κατω  Α  |  οπι  ε7τι  της  γης 
V  |  τα  όπλα]  οπι  τα  V  6  ασφάλειας]  αλαξονιας  V  |  υψαυχενων]  ευψαυχ. 
(?  συφανχ.)  Α  |  τροπαιον  V  7  αδιαληπτως  V*  (-Χιπτ.  V3)  |  αντιλήψεως  V 
8  και  παρεκαλει  V*  (γ€50γ)  |  τους  συν]  τοις  σ.  V  |  έχοντες  Α  |  ουρανού  (δίο) 
Α  |  εισομενην  Α  9  οπι  και  τ°  V  |  αυτούς  ι°]  αυτός  ν*νκ1  αυτοις  V3  | 
προσυμνησας]  και  ττροσυττομνησας  V  |  οπι  αυτούς  3°  V  11  έκαστοι  Α  | 
ασπίδων  και  λογχών]  δι  ασπιδος  και  λόγχης  (δογχ.  V*  λογχ.  V3)  V  |  ασφα- 
λειαν  V3·  |  προεξηγησαμενος  V  12  πραυν  V  |  εκμεμελετηκοτα]  μεμελετη- 
κοτα  V  |  ιδια]  οικεία  V  |  προτείνοντα  V  13  εττιφανηναι]  φανηναι  V 

3ΕΡΤ.  III. 7°ό ν  ν 
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Α  αυτόν  νπεροχήν  14άποκριθέντα  δέ  τον  Όνίαν  εϊπεΐν  Ό  φιΧάδεΧφος  14 
οντάς  έστιν  6  ποΧΧά  π  ροσενχόμενος  περί  τον  Χαον   και  της  άγιας 

πόΧεως  Ιερεμίας  6  τον  θεοί)  προφήτης.     Ι5προτείναντα  δέ  Ίερεμίαν  15 
την  δεξιάν  παραδονναι  τω  Ίονδα  ρομφαίαν  χρνσήν,  διδόντα  δέ  προσ- 
φωνήσαι  τάδε  ι6Αάβε  την  άγίαν  ρομφαίαν  δώρον   παρά  τον  θεον,  ιό 
δι'  ης  θραύσεις  τοίις  νπεναντίονς.  τ7ΤίτρακΧηθέντες  δε  τοις  \η 
Ίούδον  Χόγοις  πάνυ  καΧοΊς  και  δνναμένοις  επ'  άρετην  παρορμησαι  και 
"ψνχάς  νέων  επανδρώσαι,  διέγνωσαν  μη  στρατενεσθαι,  γενναίως  δε 
ενφέρεσθαι,  και  μετά  πάσης  εύανδρείας  έμπΧακέντες  κρϊναι  τά 
πράγματα,  διά  το  και  την  πόΧιν  και  τά  άγια  και  το  ιερόν  κινδν- 
νενειν.  *^ην  γάρ  ό  περι  γυναικών  και  τέκνων,  ετι  δε  άδεΧφών  ι3 
και  συγγενών,  εν  ηττονι  μέρει  κείμενος  αντοις,  μέγιστος  δε  και 

πρώτος  ό  περι  του  καθηγιασμένον  ναον  φόβος.  19ην  δε  και  τοις  έν  19 
τη  πόΧει  κατειΧημμένοις  ον  πάρεργος  αγωνία,  ταρασσομένοις  της  έν 

νπαίθρω  προσβοΧης.  20 Και  πάντων  ήδη  προσδοκώντων  την  2ο 
έσομένην   κρίσιν,   και  ήδη   προσμιξάντων  τών   ποΧεμίων,   και  της 
στρατιάς  έκταγείσης,  και  τών  θηρίων  έπ\  μέρος  εϋκαιρον  άποκατα- 
σταθέντων,  της  δέ  ΐππον  κατά  κέρας  τεταγμένης·  2τσννιδών  6  Μακκα-  ι\ 
βαίος  την  τών   πΧηθών   παρονσίαν   και   τών   οπΧων  την  ποικίΧην 
παρασκευήν,  την  τε   τών   θηρίων   επί   μέρος    εϋκαιρον  αγριότητα, 
άνατείνας   χείρας    εϊς  τον   ούρανόν,   έπεκαΧέσατο    τον  τερατοποιον 
κυριον,  γινώσκων  οτι  ουκ  εστίν  δι  οπΧων,  καθώς  δέ  εάν  αυτώ  κριθή, 

τοις  άξίοις  περιποιείται  την  νίκην.    ̂ εΧεγεν  δέ  επικαλούμενος  τόνδε  22 
τον  τρόπον   Σν,  δέσποτα,  άπέστειΧας  τον  άγγεΧόν  σον  επ\  Έζεκίον 
τον  βασιΧέως  της  Ίονδαίας,  και  άνεΐΧεν  εκ  της  παρεμβοΧής,  Σεννα- 

χτ]ρε\μ  εις  εκατόν  όγδοήκοντα  πέντε  χιλιάδα*·.    23 και  νΰν,  δννάστα  23 
τών  ονρανών,  άπόστειΧον  άγγεΧον  αγαθόν  έμπροσθεν  ημών  είς  δέος 

και  τρόμον   24μεγέθει  βραχίονας  σον  καταπΧαγείησαν  οι  μετά  βΧα-  24 

V       14  οιη  δε  V  |  ειπεν  V*  {-ττειν  V1)  |  εστίν]  ετιν  (δίο)  Α  |  περι]  νπερ  V  ; 
άγιας]  απασης  V  16  θρανσις  Α  17  Ιούδα  V  |  Χογογοις  V*  (λογοις 
ν1?)  |  επανδρώσαι  (δ  Γ€50Γ  Α1)]  επανορθωσαι  V  |  στρατενσασθαι  V  |  δε  2°] 
δ  V  |  εμφερ.  V  |  ευτανδρειας  (δίο)  Α  |  εμπλακεί  τ  ε  ς]  εμφυεντας  V  18  αδελ- 
φων~\  ρΓ  περι  V  19  κατηλΧημενοις  V*  κατειλλ.  V*   |  ταραττο- 
μενων  V  20  προσδοκων  V*  (-κωντων  V1)  |  προσμιξαντων]  σνμμιξ. 
V  |  και  της  στρατ.]  της  τε  στρατ.  V  |  των  2°]  τω  V*  (των  V3)  |  δε]  τε  λ" 21  οπι  ε7τι  μέρος  εϋκαιρον  V  |  ανατεινας]  πρότεινα*  V  (  χείρας]  ρΓ  τας  V  |  δε 
εαν]  δ  αν  V  \  περιποιείται]  περιποιουντι  V  22  δε]  δ  ν3νιά  |  α^ειλε^] 
ανηλες  V*  ανειλες  V3  |  παρεμβολησενναχηρειμ  V*  (-λτ/5  Σεναχειρειμ  V3) 
23  αγγελον  αγαθόν]  τον  αγγελον  V  |  τρομον]  τρόπον  Α  24  κατα- 
πΧαγεησαν  Α 
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χν  37 

σφημίας  παραγινόμενοι  Ιίτ\  τον  άγιόν  σου  Χαόν.     και  ούτος  μεν  εν  Α 

25  τούτοις  εΧηξεν.  25  Οί  δε  π€ρι  τον  Νικάνορα  μετά  σαλπίγγων 
26  και  παιάνων  προσήγον  2δοί  δε  π*ρ\  τον  *\ούδαν  μετά  επικλήσεως 
27  και  ευχών  συνέμιξαν  τοΊ,ς  ποΧεμίοις.  27 και  ταΊς  μεν  χερσ\ν  αγωνι- 

ζόμενοι, τάϊς  δε  προς  τον  θεόν  ευχόμενοι,  κατέστρωσαν  ουδέν  ήττον 
μυριάδων  τριών  και  πεντακισχϊΧίων,  τή  του  θεου  μεγάΧως  ευφραν- 

28  θεντες  επιμεΧεία.  28Τενόμενοι  δε  άπο  της  χρείας  και  μετά 
χαράς    άναΧΰοντες,   επέγνωσαν   προπεπτωκότα    Νικάνορα    συν  τή 

29  πανοπΧία.  29γενομενης  δε  κραυγής  και  ταραχής,  ευΧόγουν  τον  δυ- 
3ο  νάστην  τή  πατρίω  φωνή.    3°και   προσεταξεν  6  κα#'  άπαν  σώματι 

και  ψνχή  πρωταγωνιστής  υπέρ  τών  ποΧιτών,  ό  τήν  τής  ήΧικίας 
εϋνοιαν  εις  ομοεθνείς  διαφυΧάζας,  τήν  του  Νικάνορος  κεφαΧήν  άπο- 
τεμόντας,  και  τήν  χείρα  συν  τω  ωμω,  περιφερειν  είς  ΊεροσόΧυμα. 

3ΐ  31  παραγενόμενος  δε  ε  κει,  και  συνκαΧεσάμενος  τους  ομοεθνείς  και  τους 
ιερείς  προ  του  θυσιαστηρίου  στήσας,  μετεπεμψατο  τοί/ς  εκ  τής  άκρας. 

32  32 και  επιδεζάμενος  τήν  του  μιεροϋ  Νικάνορος  κεφαΧήν  και  τήν 
χείρα  του  δυσφήμου,  ην  εκτείνας  επ\  τον  άγιον  του  παντοκράτορος 

33  οίκον  εμεγαΧαύχησεν,  33 και  τήν  γΧώσσαν  του  δυσσεβοΰς  Νικάνορος 

εκτεμών,  εφη  μετά  μέρος  τοϊς  ορνεοις,  τα  δ'  επίχειρα  τής  άνοιας  κατε- 
34  ναντι  του  ναου  κρεμάσαι.  34οί  δε  πάντες  είς  τον  ουρανον  ευΧόγησαν 

τον  επιφανή  κύριον,  Χεγοντες  ΈύΧογητος  ό  διατηρήσας  τον  εαυτού 
35  τόπον  άμίαντον.  3ζεζεδησεν  δε  τήν  του  Νικάνορος  προτομήν  εκ  τής 

άκρας  επίδηΧον  πάσιν,  και  φανερον  τής  του  κυρίου  βοηθείας  σημείον. 

36  36 εδογμάτισαν  δε  πάντες  μετά  κοινού  ψηφίσματος  μηδαμώς  εάσαι 
(3?)άπαρασήμαντον  τήνδε  τήν  ήμεραν  ̂ εχειν  δε  επίσημον  τήν  τρισκαι- 

δεκάτην  του  δωδεκάτου  μηνός —  Αδάρ  Χεγεται  τή  κυριακή  φωνή — προ 
μιας  ήμερας  τής  Μαρδοχαικής  ήμερας. 

37  (βδ)      37Ύών  ουν  κατά  Νικάνορα  χωρησάντων  ούτως,  και  άπ>  εκείνων 

24  παραγεναμενοι  V  |  Χαον]  ναον  V  26  μετα]  μετ  V  27  αγωνι-  V 
ξομενοις  Α*  {-νοι  Α?)  |  ταυ  δε]  +  καρδιαις  V  |  μυριάδας  τρεις  και  πεντακισχι- 
Χιους  V  |  επιμέλεια]  επιφάνεια  V  29  πατρωω  V  30  και  προσε- 
ταξεν]  προσετ.  δε  V  |  ομοεθνείς]  ρΓ  τους  V  |  ττεριφερειν]  φερειν  V  31  δε] 
δ  V  |  συνκαλεσας  V*  (συγκ.  V3)  |  ομοεθνούς  Α  32  ε7πδει£αμεΐΌ5  V  | 
μιαρου  V  |  εκτεινας~\  εκτετινας  Α  33  δνσεβονς  V*  (δυσσ.  V1)  |  μετα] κατα  V  |  τοις  ορν.]  \>τ  δωσειν  V  |  δ]  δε  V  34  ηυλογησαν  V  35  κυρίου] 
θεου  V  36  απαρασηματον  V  |  εχειν]  ειχεν  V*  -χε  V1  |  τη  τρισκαιδεκατη 
V  |  κυριακη]  Συριακή  V  |  Μαρδοχοικης  V 
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XV  38  ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Β 

Α  τών   καιρών  κρατηθείσης  της  πόλεως  νπο  των   Εβραίων,  και 

αυτός  αυτόθι  τον  λόγοι/  καταπαύσω.  38  και  ει  μεν  καλώς,  38(39) 
ευθίκτως  τι]  συντάξει,  τοντο  κα\  αυτός  ήϋελον  ει  δε  ευτελώς  και 

μετρίως,  τοντο  εψικτον  ην  μοι.  39καθάπερ  οίνον  κατά  μόνας  39  (4°) 
π'ινειν,  ωσαύτως  δε  κα\  νδωρ  πάΧιν  πόλεμιον  6ν  δε  τρόπον  οίνος 
νδατι  συνκερασθεϊς  ήδη  και  επιτερπη  την  χάριν  αποτελεί,  ούτως 
και  το  της  κατασκευής  του  λόγου  τέρπει  τάς  άκοάς  τών  έντυγχα- 
νόντων  τγι  συντάξει. 

*Έ>νταυθα  δε  εσται  ή  τελευτή. 

V       37  καταπανσων  Α  38  ει  μεν]  ειπεί* '  Α  ειδεν  V*  (ει  μεν  V1)  |  καλω?] 
+  και  V3  (πι£)  |  ευθικτως]  ενθιτικτως  V*  ευθντικτως  V3·  39  καθαπερ]  +  γαρ 
V  |  ωσαυτοϊ  V*  (-τω$  V3)  |  σνγκερασθεις  V  |  ηδη  και  επιτερπη]  ηδη  και  επιτερ- 
πει  V*  ηδεία  και  επιτερπη  V3  |  οντω  V  |  ενταυ  V*  (ενταύθα  V3)  |  δε  3°]  δ  V 

διιβδΟΓ  Ιούδα  του  Μακκαιον  (δΐο)  πράξεων  επιστολή  Α  Ιονδα  Μακκαβαιου 
πράξεων  επίτομη  V  (Γ650Γ  υΐ  νίά) 
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I   ι        Ο  ΔΕ  Φϊλοπάτωρ  παρά  των  άνακομισθέντων  μαθών  την  γινο-  Α 
μένην  των  επ*  αντου  κρατουμένων  τόπων  αφαίρεσαν  ύπο  Άντιόχον, 
παραγγειλας  ταϊς  πάσαις  δυνάμεσιν  πεζικαϊς  κα\  ιππικαΐς,  και  την 

άδελφήν  Άρσινόην  σννπαραΧαβών,  έζωρμησεν  μέχρι  των  κατά  'Ρα- 
2  φίαν  τόπων,  οπου  παρεμβεβληκεισαν  οι  π€ρ\  Αντίοχον.  2θεόδοτος 
δέ  τις  εκπληρωσαι  την  έπιβουλην  διανοηθείς,  παραλαβών  των  πρου- 
ποτεταγμένων  αύτω  οπλών  Τίτολεμαικων  τά  κράτιστα,  διεκομίσθη 
νύκτωρ  έπ\  την  τον  ΤΙτολεμαίου  σκηνην,  ως  μόνος  κτεΐναι  αυτόν, 

3  και  εν  τούτω  διαλϋσαι  τον  πόλεμον.  3 τούτον  δέ  διάγων  Αωσίθεος 
6  ΑριμύΧου  Αγόμενος,  το  γένος  Ίουδαϊοϊ,  ύστερον  δέ  μεταβαλων 
τά  νόμιμα  και  των  πατρίων  δογμάτων  άπηλλοτριω  μένος,  ασημόν  τινα 
κατέκλινεν  εν  τη  σκηνή,  ον  συνέβη  κομίσασθαι  την  εκείνου  κόλασιν. 

4  ̂γενομένης  δε  καρτεράς  μάχης  κα\  των  πραγμάτων  μάλλον  έρρωμένων 
τω  Άντιόχω,  ικανως  η  Αρσινόη  έπιπορευσαμένη  τάς  δυνάμεις  παρε- 

κάλει,  μετά  ο'ίκτου  και  δακρύων  τους  πλοκάμους  λελυμένη,  βοηθεϊν 
έαυτοϊς  τε  και  τοις  τέκνοις  και  ταϊς  γυναιξϊν  θαρραλέως,  έπαγγελ- 

5  λομένη  δώσειν  νικήσασιν  έκάστω  δύο  μνάς  χρυσίου·  5  και  ούτως 
συνέβη  τους  αντιπάλους  εν  χειρονομίαις  διαφθαρηναι,  πολλούς  δε 

6  και  δοριαλώτους  συλλημφθηναι.  6 κατακρατησας  δέ  της  επίβουλης 
η  εκρινεν   τάς   πλησίον  πόλεις  έπελθων   παρακαλέσαι.     7 ποιησας  δέ 
τούτο,  και  τοϊς  τεμένεσι  δωρεάς  άπονείμας,  ευθαρσείς  τους  υποτε- 

ΙηίΐΟΓ  Μακκαβαίων  λόγος  γ'  Α  Μακκ.  γ'  V  II  ακομισθεντων  V*  V 
(αποκομ.  V3)  |  γενομενην  V  |  εττ]  υπ  V  |  συμπαραλαβων  V  |  Κντιοχον]  ρ  γ 
τον  V  2  εκπληρωσαι]  πληρωσαι  V  |  οπλών]  τόπων  Α*  (οττλ.  Α1) 
3  διαγαγων  V  |  Αοσιθίος  V3  |  Αρυμνλου  V*  (Αριμ.  V1*)  |  μετάλαβων  V* 
(μεταβαλ.  να)  4  καρτεράς]  και  ετέρας  V  |  λντιωχω  ($ΐε  V*)  ικανως' 
V  |  πλοκάμους]  πολέμους  Α  |  εαυτόν  V*  (-τοις  V1)  |  ταυ  γυναιξιν]  οπι  ταις  V 
5  ούτως]  τουτως  (δίο  111  νκΐ)  Α  |  αντΐ7ταοι;ϊ  V*  (-παλ.  V)  |  δοριαλωτονς 
(δορυαλ.  V3)]  ροδιαλωτους  (α'ιο)  Α  |  συλληψθ.  V       7  δωρεάν  V  |  απόνειμα·  Α 
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Α  ταγμένους  κατέστησαν.  ΒΎών  δε  Ιουδαίων  διαπεμψαμένων  8 
προς  αυτόν  από  της  γερουσίας  και  των  πρεσβυτέρων  τους  άσπα- 
σομενονς  αυτόν   κα\  ξένια   κομιούντας   και  έπι  τοϊς  συμβεβηκόσιν 
χαρησο  μένους,  συνέβη  μάΧΚον  αυτόν  προθυμηθηναι,  ως  τάχιστα  προς 
αυτούς  παραγενέσθαι.    9  διακομισθεις  δέ  εις  Ιεροσόλυμα,  και  θυσας  9 
τω  πιστω  θεώ   και  χάριτας  άποδιδούς  και  των   έξης  τι  τώ  τόπω 
ποιησας,  και  δ^  παραγενόμενος  είς  τον  τόπον  και  τη  σπουδαιότητι 

και  ευσέβεια.  καταπληγείς,  10θαυμάσας  δε  και  την  του  ιερού  εύταξίαν,  ίο 
ενεθυμηθη  βουλεύσασθαι  εϊς  τον  ναόν  είσελθειν.    11 των  δε  είπόντων  ιι 
μη  καθηκειν  γ'ινεσθαι  τούτο,  διά  τό  μηδέ  τοΊς  εθνεσιν  είσιέναι,  μηδέ 
πάσιν  τοις  ιερεύσιν,  αλλ*  η  μόνω  τω  προηγουμένω  πάντων  άρχιερεϊ, 
και  τούτω  κατ  ένιαυτόν  άπαξ,  ό  δέ  ουδαμώς  έπείθετο.    Ι2τού  τε  νόμου  ΐ2 
παραναγνωσθέντος,  ούδ  ως  άπέΧειπεν  προφερόμενος  εαυτόν  δεΐν  εϊσ- 
ελθεϊν,  Χέγων  Και  εΐ  εκείνοι  εστέρηνται  ταύτης  της  τιμής,  έμέ  δέ  ού 

δει.    13 και  επυνθάνετο  διά  τίνα  αϊτίαν  αυτόν  είσερχόμενον  εις  πάν  13 
τέμενος   ούθελς   εκώΧυσεν   τών    παρόντων.     Ι4καί   τις    άπρονοητως  14 
εφη  κακώς  αυτό  τούτο  τερατεύεσθαι-  Ι5γινομένου  δέ,  φησίν,  τούτου,  15 
διά  τίνα  αϊτίαν   ούχ\   πάντων   εϊσελεύσεσθαι,  και  θεΧόντων  αυτών 

και  μη;  ι6Τώι/  δε  ιερέων  εν  πάσαις  ταίί  εσθησεσιν  προσπε-  ι6 
σόντων,  και  δεομένων  του  μεγίστου  θεού  βοηθειν  τοις  ένεστώσιν, 
και  την  όρμην  τού  κακώς  επιβαλλομένου  μεταθεΐναι,  κραυγής  τε  μετά 

δακρύων  τό  ιερόν  εμπλησάντων ,  *7οι  κατά  την  πόΧιν  άποΧειπόμενοι  \η 
ταραχθέντες  έξεπήδησαν,  αδηΧον  τιθέμενοι  τό  γινόμενον.    ιΒαι  τε  ι8 
κατάκλειστοι  παρθένοι  εν  θαλάμοις  συν  ταις  τεκούσαις  έξώρμησαν  και 
άπέδωκαν  κόνει  τάς  κόμας  πασάμεναι,  πού  γε  και  στεναγμών  ένεμπί- 
πλων  τάς  πλατείας.     19 αί  δέ  και  προσαρτίως  έσταλμέναι,  τους  προς  19 
άπαν  νυν  διατεταγμένους  και  την  άρμόζουσαν  αιδώ  παραλείπουσαι, 

δρόμον  άτακτον  συνίσταντο.    20τά  δε  νεογνά  τών  τέκνων,  αΐ  τε  προς  2ο 
τούτοις  μητέρες  και  τιθηνοι  παραλείπουσαι  άλλως  και  αλλωί,  αί  μεν 

κατ  ο'ίκους,  άί  δέ  κατά  τάς  αγυιάς  άνεπιστρέπτως  εϊς  τό  πανυπέρ- 
τατον  ιερόν  ηθροίζοντο.    21  ποικίλη  δε  ην  τών  είς  τούτο  συλλεγέντων  ιι 

V       7  καταστησαι  V        8  συμβεβηκοσι  V  |  χαρισ.  V*  (χαρησ.  V3)  |  προς  2°] 
παρ  V  9  πιστω]  μεγιστω  V  |  τοπω]  τόπον  Α  |  ευσέβεια]  ευπρέπεια  V  | 
καταπλαγεις  V  11  εθνεσιν]  εκ  του  έθνους  V  12  παραγνωσθ .  Αν  | 
ουδ  ως]  ουδαμώς  V  |  εκεινω  (δίο)  Α  13  δια  τινα]  ατινα  (δίο)  Α  |  τετεμενος 
(δΐο)  Α  |  ουδείς  V  |  διεκωλυσεν  V*  -σε  V3  15  γενομένου  V  |  πάντες  V 
16  προπεσοντων  V*  (προσπ.  V3)  |  μέγιστου]  μεγάλου  V  |  τε]  δε  V 
18  πασσ.  V3  |  που  γε]  γοου  τε  V  |  ενεμπιμπλων  V*  ενεπιμπ^.  V3  19  δια- 
τεταγμενην  (δΐο)  Α  |   ατακτον]  +  εν  τη  πολει  V  20  νεογνά]  ναιογνα 
(γ  ϊ€δθΓ  Α1)  Α  |  οπι  τε  V  |  αι  2°]  και  Α  |  δε  κατα  τας]  δεκατας  (δίο  υΐ  νίά)  Α 
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22  η  δεησις  επ\  τοϊς  άνοσίως  ύπ'  εκείνου  κατεγχειρουμενοις.     22σύν  τε  Α 
τούτοις  οι   περί  των  πολιτών   θρασυνθεντες  ουκ  ηνείχοντο  τελεον 
αυτού  επικείμενου,  και  το  της  προθέσεως  εκπληρούν  διανοουμένου· 

23  23φωνησαντες  δε  την  όρμήν  επι  τά  όπλα  ποιησασθαι,  και  θαρραλεως 
υπό  του  πατρώου  νόμου  τελευταν,  ικανήν  εποίησαν  εν  τώ  τόπω 
τραχύτητα,   μόλις  δε  υπό  τε  των  γεραιών   και  τών  πρεσβυτέρων 

24  άποτραπεντες,  €ττι  την  αύτην  της  δεήσεως  παρησαν  στάσιν.  24καί 
25  το  μεν  πλήθος  ώς  έμπροσθεν  τούτοις  άνεστρεφετο  δεόμενον.  25οΙ 

δε  περ\  τον  βασιλέα  πρεσβύτεροι  πολλαχώς  επειρώντο  τον  άγερωχον 

26  αυτού  νουν  εξιστάνειν  της  εντεθυμημενης  επίβουλης.  26 θρασυνθεϊς 
δε  και  πάντας  παραπεμψας  ήδη,  και  πρόσβασιν  ήδη  εποιεϊτο,  τέλος 

27  επιθησειν  δοκών  τω  προειρημενω.  21  ταύτα  ουν  και  οι  περί  αυτόν 
οντες  θεωρούντες  ετράπησαν  εις  το  συν  τοις  ημετεροις  επικαλε'ισθαι 
τον  πάν  κράτος  έχοντα  τοις  παρούσιν  επαμύναι,  μη  περιιδόντα  την 

28  ανομον  και  ύπερήφανον  πράξιν.  2%εκ  δε  της  πυκνότατης  τε  και 
ενπόνου  τών  όχλων  συναγόμενης  κραυγής,  άνείκαστός  τις  ην  βοη. 

29  29δοκεϊν  γαρ  ην  μή  μόνον  τούς  ανθρώπους,  άλλα  και  τά  τείχη  και  το 
πάν  έδαφος  ήχείν,  άτε  δη  τών  πάντων  τότε  θάνατον  άλλασσομενων 
αντί  της  τού  τόπου  βεβηλώσεως. 

II  2  2Κύριε,  Κύριε,  βασιλεύ  τών  ουρανών,  και  δέσποτα  πάσης  της 
κτίσεως,  άγιε  εν  άγίοις,  μόναρχε,  παντοκράτωρ,  πρόσχες  ημίν 

καταπονουμενοις  υπό  άνοσ'ιου  και  βέβηλου,  θράσει  και  σθενει  πε- 
3  φρυασμενου.  3 συ  γαρ  εί  6  κτ'ισας  τά  πάντα,  και  τών  ολων  επι- 
κρατών    δυνάστης    δίκαιος    εί,    και    τούς    ύβρει    και    άγερωχία  τι 

4  πράσσοντας  κρίνεις.  4σύ  τούς  έμπροσθεν  άδικίαν  ποιησαντας,  εν 
οΐς  γίγαντες  ησαν  ρώμη  και  θράσει  πεποιθότες,  διεφθειρας,  επαγα- 

5  γών  αύτοίς  άμετρητον  ύδωρ.  5σύ  τούς  ύπερηφανίαν  εργαζομένους 
Σοδομίτας,  άδηλους  ταΐς  κακίαις  γενομένους,  πυρ\  και  θείω  κατεφλεζας, 

6  παράδιγμα  τοϊς  επιγινομενοις  καταστησας.  6σν  τον  θρασύν  Φαραώ, 
καταδουλωσάμενον  τόν  λαόν  σου  τον  άγιον  Ίσραηλ,  ποικίλαις  και 

21  ανόσιοι^  V         22  εινηχοντο  V*  (ηνειχ.  V·"1)         23  φωνησαν  Α  φωνή-  V 
σαντος  V  |  υπο  2°]  απο  V  |  οιτι  τε  V  |  παρησαν]  έστησαν  V        24  τούτοις]  ρΓ 
εν  V         25  επίβουλης]  βουλής  V         26  πάντα  V  |  πραπεμψας  V*  (παραπ. 
V1)  |  οιτι  ηδη  2°  V  |  επ.  τελος'  (δΐε)  Α  |  των  προειρημενων  V  27  μη]  ρΓ 
και  V  |  περϊδο\ντα  (δίο)  Α  (ττεριιδ.  V)  |  την]  ην  Α*  (τ  5ΐφ6Γ50Γ  Α1) 
28  πνκνοτητος  V  |  οιτι  τε  V  |  εμπονου  V*  29  δοκειν]  ρΓ  η  Α  |  οτη  τοτε  V 
II  2  παντοκράτωρ  V*  (-τορ  V3)  |  σθενει]  ασθενεί  (δϊο)  Α  |  π ρεφρυασ μένους 
(δΐο)  Α  πεφρναγμενου  V  3  οιτι  ει  ι°  V  4  ε\ν  V*  εν\  V*  |  ου]  +  και  V  | 
αυτούς  Α  5  διαδηλους  V  νίι1  6  τον  αγιον]  οιτι  τον  V 
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Α  7Γθλλαί$·  έδοκίμασας  τιμωρίαις'  έγνώρισας  τήν  σήν  δνναμιν  εφ'  αΐς 
εγνώρισας  το  μέγα  σον  κράτος.     7  και  έπιδιώξαντα  αντον  σνν  άρμασιν  η 
καϊ  όχλων  πλήθει,  έπέκλνσας  βάθει  θαλάσσης,  τούς  δε  ενπιστεν- 
σαντας  έπ\  σο\  τω  της  άπάσης  κτίσεως  δνναστενοντι,  σωονς  διε- 

κόμισας.     8  οι    και    σννιδόντες    εργα   σης   χειρός,  ήνεσάν    σε   τον  δ 
παντοκράτορα.    9σν,  βασιλεν,  κτ'ισας  την  άπέρατον  και  άμέτρητον  $ 
γήν,  έξελέξω  την  πάλιν  ταυτην,  καϊ  ήγίασας  τον  τόπον  τούτον  εις 
σον   ονομά  σοι  τω  των  απάντων  άπροσδεεϊ,   και  παρεδόζασας  εν 
επιφάνεια  μεγαλόπρεπε!,  συστασιν  ποιησάμενος  αντον  προς  δόξαν 

τον  μεγάλον  και  εντίμον  ονόματος  σον.    10 και  αγαπών  τον  οίκον  τον  ίο 
Ισραήλ,  έπηγγείλω  διότι  εάν  γένηται  ημών  αποστροφή  καϊ  καταλάβω 
ημάς  στενοχώρια,  και  έλθόντες  εις  τον  τόπον  ημών  δεηθώμεν,  είσ- 

ακονστ]  της  δεησεως  ημών.     11  και  δή  πιστός  και  αληθινός.    12επε\  " 
δε  πλεονάκις  και  θλιβέντων  τών  πάτερων  ημών  έβοήθησας  αντοίς 

εν  ττ}  ταπεινώσει,  και  ερρνσω  αντονς  εκ  μεγάλων  κακών  Ι3ιδού  δε  13 
νυν,  άγιε  βασιλεν,  δια  τάς  πολλάς  και  μεγάλας  ημών  αμαρτίας  κατα- 
πονοίιμεθα,  και  νπετάγημεν  τοις  έχθροϊς  ήμών,  και  παρείμεθα  εν  άδν- 
ναμίαις.     14 εν  δε  τη  ήμετέρα  καταπτώσει  ό  θρασνς  και  βέβηλος  οντος  14 
έπιτηδενει  καθνβρ'ισαι  τον   επί  της  γης  άναδεδιγμενον  τω  ονόματι 
της  δόξης  σον  άγιον  τόπον.     Ι5τό  μεν  γαρ  κατοικητηριόν  σον  ονρανός  ι$ 
τον  ονρανον  ανέφικτος  άνθρώποις  εστίν.     16 αλλά  επε\  ενδόκησας  τήν  ι6 
δόξαν  σον  εν  τώ  λαώ  σον  Ισραήλ,  ήγίασας  τον  τόπον  τοντον.     17 μή  *7 
εκδικήστ)ς  ημάς  εν   τί}  τοντων  ακαθαρσία,   μηδέ  ενθννης  ήμά?  εν 
βεβηλώσει,  Ινα  μή  κανχήσωνται  οι  παράνομοι  εν  θνμω  αυτών,  μηδε 

άγαλλιάσωνται  εν  νπερηφανία  γλώσσης  αντών,  λέγοντες  ι8<Ή.μεις  ιδ 
κατεπατησαμεν  τον  οίκον  τον  αγιασμον,  ως  καταπατοννται  οι  οίκοι 

τών   προσοχθισμάτων.     19 άπάλειψον  τάς  αμαρτίας  ήμών,  και  δια-  19 
σκέδασον  τάς  άμβλακίας  ήμών,  και  επίφανον  το  ελεός  σον  κατά  την 

ώραν  ταντην.     20ταχι>  π ροκαταλαβέτωσαν  οι  οίκτιρμοί  σον-  και  δός  2ο 
αίνέσεις  εν  τω  στόματι  τών  καταπεπτωκότων  και  συντετριμμένων 
τάς  ψνχάς,  ποιήσας  ήμϊν  είρήνην. 

V       6  δοκίμασα*  V  |  οηι  την  σην ...εγνωρισας  (2°)  V  Τ  εμτιστευσ.  Χ 
9  έκτισα*  V  |  άττερατον  και  άμετρητον]  αμετριτον  (δϊο  V*  -τρητ.  V3)  κ.  απερ- 
αντον  V  |  σον  όνομα  σοι]  όνομα  σον  V  |  απροσδεει]  ϊτρι  V  |  οπι  εν  \  | 
επιφάνεια  V3  10  τον  Ισο.]  οηι  τον  V  |  η  αποστρ.]  οπι  η  V  [  οπι  ημών 
2°  V  |  εισακονσψ  V*  -σει$  V3  11  πιστο$]  +  ει  V  12  οπι  και  ι°  V  | 
οπι  αντους  V  |  μεγάλων]  μελών  (δίο)  Α  13  αδυναμία  V  14  ανα- 
δεδειγμ.  V  16  αλλ  V  |  άγιασα*  V  17  κανχησονται  V*  (-σωνται 
V3)  |  αγαλλιασονται  ΑΎ*  (-σωνται  V3)  19  αμβλακιαν  V  20  αινε- £Γ6ϊ  Α  αινεσιν  V 
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2ΐ       2Ι'Ένταύθα  6  πάντων  επόπτης  θεός  και  προπάτωρ  άγιος  εν  άγίοις  Α 
εϊσακούσας  της  ενθεσμου  λιτανείας,  τον  ϋβρει  και  βράσει  μεγάΧως 

22  επηρμένον  έμάστιξεν  αυτόν  22 ένθεν  και  ένθεν,  κραδάνας  αυτόν  ως 
κάΧαμον  υπό  άνεμου,  ωστε  κατ  εδάφους  άπρακτον  ετι  κα\  τοϊς  με- 
Χεσιν  παραΧεΧυμενον,  μηδέ  φωνήσαι  δύνασθαι  δικαία  πεπΧηγμένον 

23  κρίσει.  23οθεν  οι  τε  φίΧοι  και  σωματοφύΧακες  όξεΐαν  ίδόντες  την 
καταΧαβούσαν  αυτόν  εϋθυναν,  φοβούμενοι  μη  κα\  το  ζην  εκΧείπη, 

24  ταχέως  αυτόν  εξείλκυσαν  ύπερβαΧΧοντι  καταπεπΧηγμένοι  φόβω,  24εν 
χρόνω  δε  ύστερον  άναΧεξάμενος  αυτόν,  ούδαμως  εις  μετάμεΧον  ήΧθεν 
επιτιμηθείς,  μετά  άπειΧης  δέ  πίκρας  θεμενος  άνεΧυσεν. 

25  25 Αιακομισθεις  δέ  εις  την  Α'ίγυπτον,  και  τα  της  κακίας  επαύξων, 
διά  τε  των  προαποδεδιγμένων  συνποτών   και  εταίρων  του  παντός 

26  δικαίου  κεχωρισμενων,  26 ου  μόνον  τα7ς  άναριθμήτοις  άσεΧγίαις  διηρ- 
κέσθη,  αλλά  και  επ\  τοσούτον  θράσους  προήΧθεν,  ωστε  δυσφημίας 
εν  τοις  τόποις  συνίστασθαι,  και  ποΧΧούς  των  φίλων  ατενίζοντας  εις 
την  του  βασιΧεως  πρόθεσιν  και  αυτούς  επεσθαι  τη  εκείνου  θεΧησει. 

27  27 προέθετο   δημοσία    κατά   του    έθνους    διαδοϋναι  ψόγον    επι  του 
28  κατά  την  αυΧην  πύργου  στηΧην  άναστησας,  εκόΧαψεν  γραφην  28 Μη- 

δενα  των  μη  θυόντων  επ\  τα  ιερά  αύτων  εϊσιέναι,  πάντας  δέ  τους 
Ιουδαίους  εϊς  Χαογραφίαν  και  οικετικην  διάθεσιν  άχθήναι,  τούς  δέ 

29  άντιΧέγοντας  βία  φερομένους  ταυ  ζην  μεταστήσαΐ'  Ζ9τούς  τε  άπο- 
γραφομένους  χαράσσεσθαι,  και  διά  πυρός  εις  το  σωμα  παρασημω 
Αιονύσω   κισσοφύΧΧω·  ους   και   προκαταχωρίσαι   εις  την  προσυνε- 

3ο  σταΧμενην  αύθεντίαν.  3°ΐϊ>α  δέ  μη  τοϊς  πάσιν  άπεχθόμενος  φαίνη- 
ται,  ύπέγραψεν  Έάι/  δε  τίνες  εξ  αύτων  προαιρώνται  εν  τοις  κατά 
τεΧετάς  μεμυημένοις  άναστρέφεσθαι,  τούτους  ΙσοποΧίτας  ΆΧεξανδρεΰ- 

3ΐ  σιν  είναι.  3τ"Ένιοι  μέν  επιποΧαίως  τάς  της  πόΧεως  ευσέβειας 
επιβάθρας  στυγούντες,  εύχερως  εαυτούς  εδίδοσαν,  ως  μεγάΧης  τίνος 
κοινωνησοντες  εύκΧείας  από  της  εσομενης  τω  βασιΧει  συναναστροφής. 

21  λιταΐΊαϊ  V*  (-νειας  V3)  22  πεπληγμενον]  περιπεπασμενο\  V  ν 
23  ευθυνας  Α  24  αυτόν]  εαυτόν  V  |  μετα  απειλής]  απειλας  V  |  ανελυσεν] 
ανεδυσεν  Α  25  επαυξων]  εττ  αντων  (δίο)  Α  |  προνττοδεδειγμενον  V  |  συμπο- 

τών V3  |  έτερων  ΑΎ  \  κεχωρισμενον  V  26  ασε\·γειαι%  V3  |  θράσος  V  | 
συνίστασθαι]  σννι  δαρ  Γ3.δ  Α1  |  ατενίζοντας]  ατενιξειν  V  |  αυτούς]  αυτός  Α* 
(υ  δαρβΓδΰΓ  Α1)  27  του  έθνους]  οηα  του  V*  (δΐιροΓδΟΓ  V1)  28  μηθενα 
V  |  επι]  €15  V  |  του]  τους  Α  29  τους]  τούτους  V  |  χαρασσασθε  Α* 
-σσαισθε  (δυρεΓδΟΓ  ι)  Α3?  χαρασεσθαι  V*  (-σσεσθ.  V3*)  Ι  παράσημο  V*1"0" 
(-μω  V3)  |  κισσοφυλλω]  και  Σοφυλλω  V  |  οηη  και  2°  V  |  προκαταχωρίσαι] 
καταχωρησαι  V  30  απεχομενοις  V  |  τελετας]  ρτ  τας  V  31  επι- 
πολειως  Α  επι  πόλεως  V*  (επιπολαιως  V3)  |  τα  Α*  (ταϊ  Α1  V)  |  επιβαθρα  Α  | 
στυγουνται  Α  \  απο]  υπο  V 
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Α  32οί  δί  πλείστοι  γενναία  ψυχη  ενίσχυσαν,   και  ού   διέστησαν  της  32 
ευσέβειας·  τά  τε  χρήματα  περι  του  ζην  άντικαταλλασσόμενοι  άδεώς 
έπειρώντο   εαυτούς  ρύσασθαι  εκ   των   απογραφών.    33εύέλπιδές  τε  33 
καθιστηκεισαν    άντιλημψεως    τεύζασθαι,    και    τους  αποχωρούντος 
έζ  αυτών  έβδελύσσοντο,  και  ώς  πολεμίους  του  έθνους  εκρινον,  και 

της  κοινής  συναναστροφής  καΐ  ευχρηστίας  έστέρουν.  **Α  καΐ  ι 
μεταλαμβάνων  6  δυσσεβης  έπι  τοσούτον  έξεχόλησεν  ώστε  ού  μόνον 
τοϊς  κατά  Άλεξάνδρειαν  όργίζεσθαι  αλλά  κα\  τοϊς  εν  τη  χώρα  βαρυ- 
τέρως  έναντιωθηναι,  κα\  προστάξαι  σπεύδοντας  συναγαγεϊν  πάντας 

επί  το  αυτό,  και  χειριστώ  μόρω  του  ζην  μεταστησαι.     2τούτων  δε  2 
οίκον  ο  μου  μεν  ων  φημη  δυσμενής  εξέκειτο  κατά  τού  γένους  άνθρώποις 
συμφρονούσιν  εϊς  κακοποίησιν,  αφορμής  δέ  διδομένης  εις  διάθεσιν, 
ώς  αν  άπο  τών  νομίμων  αυτούς  κωλυόντων.     3 οι  δέ  Ιουδαίοι  την  μεν  3 
προς  τους  βασιλείς  εύνοιαν  και  πίστιν  άδιάστροφον  ησαν  φυλάσ- 
σοντες.    4 σεβόμενοι  δέ  τον  θεόν,  και  τω  τούτου  νόμω  πολιτευόμενοι,  4 
χωρισμον  εποίουν  επ\  τω  κατά  τάς  τροφάς'  δι  ην  αΐτίαν  ενιοι  απ- 

εχθείς έφαίνοντο·  5τ?7  δε  τών  δικαίων  εύπραξία  κοσμούντες  την  συν-  5 
αναστροφην,  άπασιν  άνθρώποις  ευδόκιμοι  καθειστηκεισαν.     6την  μεν  6 
ουν  περί  τού  γένους  εν  πάσιν  θρυλουμένην  εύπραζίαν  οι  αλλόφυλοι 
ουδαμώς  διηριθμησαντο'  7την  δε  περ\  τών  προσκυνήσεων  και  τροφών  η 
διάστασιν  έθρύλουν,  φάσκοντες  μητε  τω  βασιλεϊ  μητε  ταΊς  δυνάμεσιν 
ομόσπονδους  τους  ανθρώπους  γίνεσθαι,  δυσμενείς  δέ  είναι  και  μέγα 
τι  τοις  πράγμασιν  έναντιουμένους·  και  ού  τω  τυχόντι  περιηψαντο 
φόβω.  80ί  δε  κατά  την  πόλιν  "Έλληνες  ουδέν  ηδικημένοι,  δ 
ταραχην  άπροσδόκητον  περ\  τους  άνδρας  θεωρούντες  και  συνδρομάς 
άπροσκόπους  γινομένας,  βοηθείν  μεν  ουκ  εσθενον  τυραννική  γάρ  ην 
η  διάθεσις·  παρεκάλουν  δέ  και  δυσφόρως  είχον,  και  μεταπεσεΐσθαι 
ταύτα  ύπελάμβανον  9 μη  γάρ  ουτω  παροραθησεσθαι  τηλικούτο  συ-  9 
στεμα  μηδέν  ηγνοηκός.     Ι0ήδη   δέ   και  τίνες   γείτονές  τε  και  φίλοι  ίο 
και    συνπραγματευόμενοι,   μυστικώς    τινας     έπισπώμενοι,  πίστεις 

V       33  καθειστηκεισαν  V3  |  αντι\ημψεω{\   αντι  δπρ  Γίΐ3  Α3  αντίληψ.   V  | 
τευξεσθαι  V  |  συν\αναστρ.  V*  συ\ναναστρ.  V*  III  1  εξεχολησεν] 
εχολησεν  V  |  Αλεξανδριαν  V*  (-δρειαν  V3)  |  σπευσαντας  V  2  οικονομου- 
μενων]  οικοδομ.  Α  |  εξεκειτο]  εξηχειτο  V  |  συμφρονούσιν  {συν φρ.  Υ*)]  σνμ· 
φοραν  ουσιν  (δϊο)  Α  4  δβ]  δη  V  |  καταστροφα$  Α  5  συν\αναστρ. 
V*  συ\ναναστρ.  V3  6  διηριθμησαντο']   διερυθμησαντο   V*   (-θμισ.  V*) 1  περιηψαν  V  |  φοβω]  ψογω  V  8  ουδέν]  ουδε  V  |  άνδρας]  ανοϋς  V  | 
εσθανον  Α  |  μεταπεσεισθαι'  Α  9  ούτως  V  |  σύστημα  V  10  σνμ- 
■πραγματευομενοΐ'  V 
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εδίδουν  συνασπιεΐν,  και  πάν  εκτενές  προσοίσεσθαι  προς  αντί-  Α 
Χημψιν. 

ιι  1ι'Έκεϊνος  μεν  ουν  τη  κατά  το  παρόν  ευημερία  γεγαυρωμενος, 
και  οι)  καθορών  το  τον  μεγίστου  θεοΰ  .  κράτος,  υποΧαμβάνων  δε 

διηνεκώς  εν  τη  αύτη   διαμενειν   βουΧη,   εγρα^τεν  κατ*  αυτών  επι- 
ΐ2  στοΧην  τηνδε  τ2ΒασιΧεύς  ΐίτοΧεμαϊος  ΦιΧοπάτωρ  τοϊς  κατ*  ΑΪγυπτον 

και  κατά  τόπον  στρατηγοΐς  καΐ  στρατιώταις  χαίρειν  και  ερρώσθαι. 

^  Ι3ερρωμαι  8ε  και  αυτός  εγώ  και  τά  πράγματα  ημών.  Ητης  εϊς  την 
Ασίαν  γενομένης  ημιν  επιστρατίας,  ής  'ίστε  κα\  αυτοί,  τη  τών  θεών 

ΐ5  άπροπτώτω  συμμαχία  κατά  Χΰγον  επ\  τεΧος  άχθείσης,  1$ηγησάμεθα 
μη  βία  δόρατος,  επιείκεια  δε  κα!  ποΧΧη  φϊΧανθρωπία  τιθηνησασθαι 
τά  κατοικονντα  ΚοιΧην  Σνρίαν  και  Φοινίκην  εθνη,  ευ  ποιησαντες  μεν 

ι6  ι6ώς  και  τοις  κατά  πόΧεσιν  ΊεροΊς  άπονείμαντες  προσόδους  πΧεί- 
στας,  προσηγθημεν  και  εις  τά  \εροσοΚυμα  άναβάντες  τιμησαι  το 

ΐ7  ιερόν  τών  άΧιτηρίων  και  μηδεποτε  Χηγόντων  της  άνοιας.  17 οι  δε 
λόγω  μεν  την  ήμετεραν  άποδεξάμενοι  παρουσίαν,  τω  δε  πράγματι 
νόθως,  προθυμηθεντων  ημών  εϊσεΧθεϊν  εϊς  τον  ναόν  αυτών  και  τοις 

ιδ  εκπρεπεσιν  και  καΧΧίστοις  άνθημασιν  τιμησαι,  τ8τύφοις  φερόμενοι 
παΧαιοτεροις,  ειρξαν  ημάς  της  εισόδου,  Χειπόμενοι  της  ημετέρας  άΧ- 

19  κψ,  δι  ην  εχομεν  προς  απαντάς  ανθρώπους  φιΧανθρωπίαν.  ϊ9τήν 
δε  αυτών  εις  ημάς  δυσμενίαν  εκδηΧον  καθιστάντες,  ώς  μονώτατοι 
τών   εθνών  βασιΧευειν   και  τοις  εαυτών   εύεργεταις  ύψαυχενοΰντες 

2ο  ούδεν  γνησιον  βούΧονται  φερειν.  20ΉμεΊς  δε  τη  τούτων 
άνοία  συνπεριενεχθεντες,  και  μετά  νίκης  διακομισθεντες,  κα\  εις 
την  ΑΪγυπτον  τοΊς  πάσιν  εθνεσιν  φιΧανθρώπως  άπαντησαντες,  κά- 
τι θώς  επρεπεν  εποιησαμεν.  21  εν  δε  τούτοις  προς  τούς  όμοφύΧους 
αυτών  άμνησικακίαν  άπασιν  γνωρίζοντες,  διά  τε  την  συμμαχίαν  και 
τά  πεπιστευμενα  μετά  άπΧότητος  αυτοΊς  άρχηθεν  μύρια  πράγματα, 

10  συνασπισειν  V  |  παν]  παντας  V3  |  οιώ  εκτενε*  V3  |  αντιΧηψιν  V  V 
11  νπολαμβανειν  ΑΎ  12  ΙΙτολεμεο*  Α  14  τψ  ει$]  εκ  τη$  κατά 
V  ]  επιστρατειας  V  15  επιεικια  V  (-κεια  V3)  |  κατοικονντα]  κατα  V 
16  προσ\οδου$  V*  προ,σ.  V3  |  προηχθημεν  V  |  Ιεροσόλυμα]  οηι  I  Α*  (δΐιρβΓδΟΓ 
Α1)  17  την  ήμετεραν  αποδεξαμενοι  δυρ  Γ3.δ  Α1  (την  ημ.  αποδ.  την  ημ. 
Α*)  αποδεξ.  την  ημ.  V  |  εκπρεπεσειν  V*  ευπρεπεσει  V·1  |  αναθημασι  V 
18  απαντάς]  πάντα*  V  19  δυσμενειαν  V3  |  καθεισταντες  Α  καθεισ- 
τωντες  V*  καθιστ.  ΎΛ  μονοτατοι  V*  (μονωτ.  V3)  |  βασιλευσιν  V  20  σνμ- 
περιενεχθ.  V3  _  21  τε]  δε  V  |  μετα]  ΐϊίαι-ςίηβ  αναίδο  ροτϋΐ  τα  ίη  V* 
με\θ.  V3  |  πράγματα]  +  τολμησαντες  V 
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Α  έξαλλοιώσαι   εβουληθημεν,   και    πολιτίας   αυτούς  Άλεξανδρέων  κα- 
ταζιώσαι,  και  μετόχους  των  αεί  Ιερέων  καταστήσαι.    22 οι  δε  του-  22 
ναντ'ιον  έκδεχόμενοι   και  τη  συμφύτω  κακοήθεια  το  καλόν  άπωσά- 
μενοι,  διηνεκώς  δε  ει$·  το  φαυλον  εκνεΰοντες,  23ου  μόνον  άπεστρέ-  23 
ψαντο  την  άτίμητον  πολιτίαν,  αλλά  και  βδελνσσονται  λόγω  τε  και 
σιγή    τους   εν   αυτοΐς    ολίγους    προς   ημάς    γνησίως  διακειμένους, 

παρ1  έκαστα  υφορώμενοι  μετά  της   δυσκλεεστάτης  εμβιώσεως  δια 
τάχους  ημάς   καταστρεψαι  τα  πράγματα.    24διύ  και  τεκμηρίοις  κα-  24 
λάί   πεπεισμένοι  τούτους   κατά  πάντα  δυσνοειν   ημΐν  τρόπον,  και 
προνοούμενοι  μη  ποτε  έφνιδίον  μετέπειτα  ταραχής  ένστάσης  ήμιν 
τους  δυσσεβεϊς  τούτους  κατά  νώτου  προδότας  και  βαρβάρους  εχω- 
μεν  πολεμίους·  25 π ροστετάχαμεν  άμα  τω  προσπεσείν  την  επιστολήν  25 
τηνδε,   ανθωρει   τους   εννεμομενους   συν    ταΐς   γυναιξί    και  τέκνοις 
μετά  ύβρεως  και  σκυλμών  άποστεΐλαι  προς  ημάς  εν  δεσμοίς  σιδη- 
ροϊς  πάντοθεν  κατακεκλεισ  μένους,  εις  άνήκεστον  και  δυσκλεή  πρέ- 

ποντα   δυσμενέσι    φόνον.     26  τούτων  γάρ   όμου  κολασθέντων,   διει-  26 
ληφαμεν  εϊς  τον  επίΧοιπον  χρόνον  τεΧείως  ήμΊν  τά   πράγματα  εν 

ευστάθεια  και  τη  βέλτιστη  διαθέσει  κατασταθησεσθαι.    27  6ς  δ'  αν  27 
σκεπάση  τινά  τών  Ιουδαίων  άπο  γεραιου  μέχρι  νηπίου  και  μέχρι 
των  νπομαστιαίων,  έχθίσταις  βασάνοις  άποτνμπανισθήσεται  πανοι- 

κία,'   28 μηνΰειν   δε   τον  βουΧόμενον   εφ*  ώ   την   ούσίαν   του    εμπ'ι-  28 
πτοντος  υπό  την  εϋθυναν  Χήμψεται,  και  εκ  του  βασιλείου  δραχμάς 

δισχιλίας,  και  της  ελευθερίας  στεφανωθησεται.    29  πάς  δε  τόπος,  ου  29 
εάν  φωραθή  το  σύνολον  σκεπαζόμενος  Ιουδαίος,  άβατος  και  πυρι- 

φλεγης  γινέσθω,  και  πάση  θνητή  φύσει  καθ'  άπαν  άχρηστος  φανη- 
σεται  εις  τον  αει  χρόνον.    30 και  ό  μεν  της  επιστολής  τύπος  οϋτως  30 
εγέγραπτο. 

ΧΊϊάντη  δε  οπού   προσέπιπτεν  τούτο  το  πρόσταγμα,  δημοτελής  ι 
συνίστατο  το\ς  εθνεσιν  ουν  ευωχία  μετά  αλαλαγμών  και  χαράς,  ως 

V  21  εβουλενμεν  V*  (δίφθΓδΟΓ  θη  V1)  |  πόλιτιας  (-τειας  V3)]  ρΓ  της 
γα5Εΐι  |  Α\6ξανδρειων  ν*νί(*  (-δρεων  V3)  |  οπι  και  μέτοχους... καταστησαι  V 
22  εκνευοντες]  εκ  νεοτητος  V  23  πολιτεία^  V3  |  ρβΓϋί  εν  ίη  V*  ηεηηο 
δΐίρρΐ  V3  24  τεκμηρίων  ν*νί(1  (-ριον  V3)  |  πεπεισμένοι]  πεπκττευμενοι 
V  |  προσνοουμ.  V  |  αιφνίδιου  V  |  εστασης  Α  εν... σης  V*  ενονσης  V3  |  νωτον] 
νοτον  ν3νί<1  |  εχομεν  V  25  αυθωρι  V  |  γν^αι^ιν  V*  (-£ι  V3)  |  και  ι°] 
ρΓ  τε  V  |  κατακεκλεισμενοις  ΑΛ7"  |  φονον]  φοβον  V  26  διεληφαμεν  Α  | 
ενσταθια  V*  (-0εια  V3)  |  βέλτιστη]  κρατιστη  V  27  γηραιού  V3  |  οιη 
και  V  |  νπομασθιων  V  |  εχ^ισταυ]  αισχισταυ  V  28  βασιλειον]  βασιλικού 
αργυρίου  V  29  σπαξΌμενοι  V*  (σκεπ-α^.  V1)  |  οπι  Ιοι/δαιο?  V  |  καθ 
απαν]  κατα  πάντα  V  |  αχριστος  V  IV  1  οιη  ουν  V 

716 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Γ  IV  II 

αν  της  π ροκατεσκιρωμένης  αύτοις  πάλαι  κατά  διάνοιαν,  μετά  παρ-  Α 
2  ρησίας  νυν  ε  «.φαινόμενης  απέχθειας.  2  τοις  δέ  Ίουδαίοις  αλεκτον 
πένθος  ην  και  πανόδυρτος  μετά  δακρύων  βοη,  στεναγμοις  πεπυρω- 
μενης   πάντοθεν   αυτών  της   καρδίας,  όλοφυρομένων  την  άπροσδό- 

3  κητον  εξαίφνης  αύτοις  έπικριθεϊσαν  όλεθρίαν.  3τίς  νομός  η  πόλις, 

ή  τίς  το  σύνολον  ο'ίκτιστος  τόπος,  η  τίνες  άγυιαι  κοπετού  και  γόων 
4  βττ'  αύτοΐς  ουκ  ένεπιπλώντο ;  4 ούτως  γάρ  μετά  πικρίας  ανοικτού 
ψνχης  υπό  των  κατά  πόλιν  στρατηγών  ομοθυμαδόν  έξαπεστέλλοντο, 
ώστε  έπι  ταΐς  εξάλλοις  τιμωρίαις  και  τινας  τών  εχθρών  λαμβάνοντας 
προ  τών  οφθαλμών  τον  κοινόν  ελεον,  και  λογιζόμενους  την  αδηλον 
του  βίου  καταστροφην,  δακρυειν  αυτών  την  δυσάθλιον  έξαποστολην. 

5  Ζήγετο  γάρ  γέρων  πλήρης  πολιάς  πεπυκασμενος  την  εκ  του  γη- 
ρως  νωθρότητα  ποδών  έπίκουφον,  άνατροπης  όρμί)  βιαίας,  άπάσης 

6  αιδους  άνευ  προς  οξείαν  καταχρώμενος  πορείαν.  6αΙ  δε  άρτι  προς 
βίου  κοινωνίαν  γαμικον  υπεληλυθυΐαι  παστον  νεανίδες  άντ\  τέρ- 

ψεως μεταλαβουσαι  γόους,  και  κόνει  την  μυροβρεχή  πεφυρμέναι 

κόμην,  άκαλύπτως  δέ  άγόμεναι,  θρηνον  άνθ'  ΰμεναίων  ομοθυμαδόν 
η  έξήρχον,  ως  έσπαραγμεναι  σκύμνοις  άλλοεθνέσιν  7δεσμιαι  δε  δη- 
8  μοσία  μέχρι  της  είς  τό  πλοιον  εμβολής  εΐλκοντο  μετά  βίας.  8οί 
τούτων  συνζυγεϊς  βρόχους  άντι  στεφέων  τους  αυχένας  περιπεπλε- 

γμένοι μετά  ακμαίας  νεανικής  ηλικίας,  αντί  ευωχίας  και  νεωτερικης 
υμίας  τάς  επίλοιπους  τών  γάμων  ημέρας  εν  θρηνοις  διηγον,  παρά 

9  πόδας  ήδη  τον  αδην  όρώντες  κείμενον.  9 κατηχθησαν  δέ  θηρίων  τρό- 
πον αγόμενοι  σιδηροδέσμοις  άνάγκαις'  οί  μεν  τοις  ζυγοϊς  τών  πλοίων 

προσηλωμένοι  τους  τράχηλους,  οι  δέ  τους  πόδας  άρρηκτοις  κατησφα- 
ιο  λισμένοι  πέδαις,  10ετι  και  τω  καθύπερθε  πυκνώ  σανιδώματι  διακει- 

μένω,  οπως   πάντοθεν  έσκοτισμένοι  τους  οφθαλμούς,  άγωγην  έπι- 
ιι  βούλων  εν  παντι  τω  κατάπλω  λαμβάνωσιν.  ΧΙΎούτων  δέ 

έπ\  την  λεγομένην  Σχεδίαν  άχθέντων,  και  τοΰ  παράπλου  περανθέν- 

1  προκατασκειρωμενης  Α  -σκηρ.  V  |  απέχθειας]  απεχθ. .  V  2  αλη-  V 
κτον  ν3νίά  |  πανοδυρκτος  Α  |  επεισκριθεισαν  V  3  οίκτιστο[ς]  (δΐο)  V  | 
αυτοις]  αν  δηρρΐ  V*  |  οπι  ουκ  ενεπιπλωντο  Α  |  ενεπιμπλ.  V3  4  πίκρας 
V  |  ανοικτού]  ρΓ  και  V3  |  ομοθυμαδόν]  ο  ι°  δΐιρρΐ  V3  |  βξαλλου]  β^αλλτ/λοι? 
(ε\ξ.  V*  εξ.  V3)  V  5  γέρων]  γηραιών  V  |  πλήρης  πολιάς]  πλήθος  πολιά 
V  |  πεπνκασμενων  ΑΧ  |  επικνφον  V  |  εξιαν  Α  \  καταχρωμεν  Α  καταχρωμενον 
V  |  ποριαν  V*  (-ρειαν  V3)         6  μεταβαλουσαι  V  |  πεφνρμεναι]  πεφρι>γμεναι 
V  |  αλλοεθνεσι  V  7  δημοσι'  α  (δίο)  Α  8  δβ]  τε  V  |  συζυγείς  V  | 
βροχοις  V  |  περιπεπλεγμένων  ν*ν'ά  {-μενοι  Χι^\ά))  |  ακμαία  V*  (-αϊ  V3)  \ 
νεανικής]  ρΓ  κ  V*  (οπι  V3)  9  αγομενοις  Α  \  σιδηροδεσμιοι  V  |  κατε- 
σφαλισ μενοι  V  10  κατ'  νπερθε  ΑΥ*  καθνπερθε\  V3  11  αχθεντων] 
αναχθ.  V  |  περαθεντος  Α*  (περανθ.  Α1) 
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Α  τος,  καθώς  ην  δεδογματισμένον  τώ  βασιλεϊ,  π  ροσέταξεν  αυτούς  εν 
τω   προ  της  πόλεως  Ιπποδρόμω    παρεμβαλεϊν   άπλάτω  καθεστώτι 
περιμέτρω,    και    προς    παραδιγματισμον    αγαν    εύκαιροτάτω  καθε- 
στώτι  πάσι  τοις  καταπορενομένοις  είς  την  πάλιν,  και  τοϊς  έκ  τού- 

των είς  την  χωράν  στελλομένοις  προς  εκδημίαν  προς  το  μηδε  ταϊς 
δυνάμεσιν  αυτόν  κοινωνείν  το  σύνολον  καταξιώσαι  περιβάλω.     τ2ώς  \ι 
δε  τοΐιτο  εγενηθη,   άκουσας  τους  εκ  της   πόλεως  ομοεθνείς  κρυβη 
εκπορευομένους  πνκνότερον  άποδύρεσθαι  την  άκλεή  των  αδελφών 
ταλαιπωρίαν,  ηδιοργισθεις  προσέταξεν  κα\  τούτοις  όμοΰ  τον  αυτόν  13 
τρόπον  επιμελώς  ώς  εκείνοις  ποιήσαι,  μη  λειπομένοις  κατά  μηδένα 

τρόπον  της  εκείνων  τιμωρίας·  Μ  άπογραφήναι  δε  πάν  το  φΰλον  εξ  14 
ονόματος·  ουκ  εις  την  έμπροσθεν  βραχεί  π ροδεδηλωμένην  τών  έργων 
κατά  τρόπον  λατρείαν,  στρεβλωθεντας  δε  παρηγγελμέναις  αίκίαις  το 

τέλος  άφαν'ισαι  μιας  ύπο  καιρόν  ημέρας.     Ι5έγίνετο  μεν  ουν  η  τού-  τζ 
των  απογραφή  μετά  πίκρας  σπουδής  και  φιλότιμου  προσεδρίας  άπο 
ανατολών  ηλίου  μέχρι  δυσμών,  άνηνυτον  λαμβάνουσα  το  τέλος  επί 

ημέρας  τεσσεράκοντα.  ι6Μεγάλω$·  δε  και  διηνεκώς  6  βα-  ι6 
σιλεύς  χαρα  πεπληρωμένος,   συμπόσια   έπ\   πάντων  τών  ειδώλων 
συνιστάμενος,  πεπληρωμένη  πόρρω  της  αληθείας  φρενι  και  βεβηλω 
στόματι,  κωφά  και  μη  δυνάμενα  αυτοις  λαλεϊν  η  άρήγειν  επαινών, 

είς  δε  τά  μη   καθήκοντα  λαλών.     17  μετά  δε  το   προειρημένον  του  ιγ 
χρόνου  διάστημα  προηνέγκαντο  οι  γραμματείς  τω  βασιλει,  μηκέτι 
ισχύειν  την  τών  Ιουδαίων  άπογραφήν  ποιείσθαι  διά  τήν  άμέτρητον 

αυτών  πληθύν  ι8καίπερ  όντων  ετι  κατά  την  χώραν  τών  πλειόνων,  ιδ 
τών  μεν  κατά  τάς  οικίας  ετι  συνεστηκότων,  τών  δε  και  κατά  τον  τό- 

πον, ώς  αδυνάτου  καθεστώτος  πάσιν  τοΊς  έπ'  Α'ίγυπτον  στρατηγοις. 
19  άπειλησαντος   δε   αύτοΐς   σκληρότερον,   ώς   δεδωροκοπημένοις  είς  19 
μηχανην  της  εκφυγής,  συνέβη   σαφώς  αύτον  περι  τούτου  πιστω- 
θήναι,  20λεγόντων  μετά  αποδείξεως  και  την  χαρτηρίαν  ήδη  και  τους  ζο 
γραφικούς  καλάμους,  εν  οΐς  εχρώντο,  εκλελοιπέναι.    21  τούτο  δε  ην  2ΐ 

V  11  απλετω  V  |  παραδειγματισμον  V  |  ευκερωτατω  V*  (ευκαιροτ.  V3)  | 
πασι  V  |  τοΐ5  2°]  του$ν  |  στελλομενους  V  |  το  σύνολον]  +  μηδε  V  |  περιβολών  Υ 
13  οπι  ω$  εκεινοΐί  V  14  ουκ  εις]  εΐ5  γαρ  V  |  κατα  τρόπον]  καταπονον  Υ  \ 
στρεβλωθεντα  Α  -τε?  V  |  παρηγγελμενοις]  ρΓ  του  V  15  οιη  ουν  V  |  τ;]  + 
γη  V  |  προσεδριαΐ]  προς  ανδρειαν  V  |  τεσσαρακ.  V  16  οηι  χαρα  V  |  πεπλη- 
ρωμενοί]  πεπλανημ.  V  |  επι]  ατο  Υ  |  φρενι]  φρονεί  Α  |  βεβιλω$  Υ*  (-βηλω  V3)  \ 
κωφα]  ρΓ  τα  μεν  V  |  η  αρηγειν]  παρη~γ.  V  |  οηα  ευ  δε  τα  μη  καθ.  λαλω?>  V 
17  προσηνεγκαν  V  18  συνεστηκότων]  νυν  εστηκ.  V  |  οηι  και  V*  (δαροΐ'δΟΓ 
V1)  |  τον  τόπον]  οιη  τον  V  |  αδυνάτου]  δυνατόν  Α  |  επ]υτοΥ  19  πιστωθηναι] 
πισθηναι  V*  (πεισθ.  V3)  20  χαρτηραν  V  |  εχθρω\το  ν*νίά  (εχρ.  V*) 
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ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Γ 

ενέργεια  της  τον  βοηθοΰντος  τοις  Ιουδαίου  εξ  ουρανού  προνοίας  Α 
ανίκητου. 

ι  τΎότε  προσκαΧεσάμενος  "Έρμωνα  τον  προς  τη  των  ελεφάντων 
επιμέλεια,  βαρεία  με  μεστωμένος  οργη   και  χόΧω  κατά  παν  άμετά- 

2  θετός,  2  εκεΧευσεν  ύπο  την  ερχομενην  ημεραν  δαψιΧέσι  δράκεσι 
Χιβανωτον  και  ο'ίνω  πΧείονι  άκρατα»  απαντάς  τους  εΧεφαντας  ποτί- 
σαι,  οντάς  τον  αριθμόν  πεντακόσιους·  και  άγριωθεντας  τη  του  πό- 
ματος  άφθόνω  χορηγία  εισαγαγεϊν  προς  συνάντησιν  τον  μόρου  των 

3  Ιουδαίων.  3ό  μεν  τάδε  προστάσσων  ετρεπετο  προς  την  ενωχίαν, 
σνναγαγών  τονς   μάΧιστα  των  φίλων   και   της   στρατιάς  άπεχθώς 

4  έχοντας  προς  τονς  Ίονδαίονς.    4ό  δε  ελεφαντάρχης  το  π  ροσταγεν 

5  άραρότως  '  Έρμων  σννετεΧει.  5  οι  τε  προς  τοντοις  ΧειτονργοΧ  κατά 
την  εσπεραν  εξιόντες  τάς  των  ταΧαιπωρονντων  εδεσμενον  χείρας, 
την   τε    Χοιπην   εμηχανωντο    περί  αντονς   άσφάΧειαν  ενννχον,  δό- 

6  ζάντες  όμον  Χήμψεσθαι  το  φνΧον  πέρας  της  ολέθριας.  6 οι  δε  πά- 
σης  σκέπης  έρημοι  δοκονντες  είναι  τοϊς  εθνεσιν  Ιουδαίοι,  διά  την 

7  πάντοθεν  περιεχονσαν  αντονς  μετά  δεσμών  άνάγκην,  7τ6ν  παντο- 
κράτορα κνριον  κα\  πάσης  δννάμεως  δνναστενοντα,  ελεήμονα  θεον 

αντών  και  πάτερα,  δνσκαταπανστω  βοη  πάντες  μετά  δακρίων  επε- 
8  κάΧεσαντο,  δεόμενοι  8την  κατ  αντών  μεταστρεψαι  βονΧην  άνοσίαν, 
και  ρνσασθαι  αντονς  μετά  μεγαλομερονς  επιφανείας  εκ  τον  παρά 

9  πόδας  εν  ετοίμω  μόρον.  9τοντων  μεν  ούν  η  Χιτανια  εκτενώς  ανε- 
ιο  βαινεν   εις  τον  ονρανόν.     10 ό  δε  "Έρμων  τονς  ανηλεείς  εΧεφαντας 

ποτίσας  πεπληρωμενονς  της.  τον  ο'ίνον  πολλής  χορηγίας  και  τον 
Χιβάνον  με  μεστωμένους,  ορθριος  επ\  την  ανΧην  παρήν  περ\  τούτων 

ιι  προσαγγεϊΧαι  τω  βασιΧεΐ.  11  τό  δε  άπ'  αιώνος  κτίσμα  χρόνον  καΧόν 
εν  νυκτι  και  ήμερα  επιβαΧΧόμενον  ύπο  τον  χαριζομενον  πάσιν,  οίς 

12  αν  αντος  θελήσει,  νπνον  μέρος  άπεστειΧεν  εις  τον  βασιλέα.  12  και 
ηδίστω  και  βαθει  κατεσχεθη  τη  ενεργεία  τον  δεσπότον,  της  άθεσμον 
μεν  προθέσεως  πολύ  διεσφαΧμενος,  του  δε  αμετάθετου  Χογισμού  με- 

ΐ3  γάΧως   διεψευσμένος.     13 οι  τε  Ιουδαίοι  την   προσημανθεϊσαν  ώραν 
V  1  την  των  ελ.  επιμελειαν  V  |  αμεταθετον  V  2  όπα  δρακεσι  V  |  V 

αγριωσαντας  V  |  αφθονως  Α  3  τους  μάλιστα]  οπ\  τους  V  |  έχοντας]  εχρυ- 
ση$  V  4  αραροτωτ  τω  (το  V·"1)  προσταγεν  V  |  Έρμων]  ρΓ  τω  V*  (Γ3.5  V7) 
5  ασφαλιαν  V*  (-λειαν  V3)  7  οιη  και  2°  V  8  μεταστρεψαι]  κατα- 
στρεψαι  V  |  επιφανιας  V*  (-νειας  V3)  9  οιτι  ονν  V  |  εκτενώς  η  Χιτανια 
(-νεια  V3)  V         10  περί  τοντων]  ρτ  τα  V  11  χρόνου  κτίσμα  V  |  θέληση 
V3  |  αττεστειλεν  εΐ5  τον  βασιλέα  51ΐβί6Γ  Ηηβαδ  Σκίδοπρ»  V  12  /3αί?ει] /3ασει 
Α  |  κατησχεθη  Α  |  ενεργια  V*  (-7εια  V·1)  13  προσ\ημανθησαν  V*  προση- 

μανθεϊσαν V* 
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Α  διαφυγόντες,  τον  άγιον  βρουν   θεόν   αυτών  και   πάλιν   ηξίουν  τον 
εύκατάλλακτον  δεΐξαι  μεγαλοσθενούς  εαυτού  χειρός  κράτος  εθνεσιν 

νπερηφάνοις.     14  μεσούσης   δέ  ήδη   δεκάτης  ώρας  σχεδόν,   ό   προς  14 
ταΐς  κλησεσιν  τεταγμένος,  αθρόους  τους  κλητούς  ίδών,  ενυξεν  προσ- 

ελθών  τον  βασιλέα.     13  και  /χόλυ  διεγείρας,  υπέδειξε  τον  της  συμ-  15 
ποσιας  καιρόν  ήδη   παρατρέχοντα,  τον  περ\  τούτων  λόγοι/  ποιού- 

μενος.    τ66ν  ό  βασιλεύς  λογισάμενος,  και  τραπείς   εις  τον  πότον,  ι6 
εκελευσεν  τούς   παραγεγονότας  έπ\  την  συμποσίαν  αντικρυς  άνα- 

κλΐναι   αυτού.     17  ού   και  γενομένου,   παρηνει    εϊς    εύωχίαν    δόντας  \η 
εαυτούς,  το  παρόν  της  συμ,ποσίας  επ\  πολύ  γεραιρομένους  είς  εύ- 
φροσύνην  καταθέσθαι  μέρος.     τ8επ\  πλείον  δε  προσκοπτούσης  της  ι8 
ομιλίας,   τον  "Έρμωνα   προσκαλεσάμενος   ό  βασιλεύς,  μετά  πικρίας 
απειλής  έπυνθάνετο  τίνος  ένεκεν  αιτίας  ιάσθησαν   οι  Ιουδαίοι  την 

περιούσαν  ημέραν  περιβεβιωκότες.    Ύ9τού  δέ  ύποδείξαντος  οτι  νυκτός  19 
το   προσταγέν  επ\  τέλος  ηγιοχέναι,  και  τών   φίλων  αυτών  προσ- 

μαρτυρησάντων    20  την   ωμότητα  χείρονα  Φαλάριδος  έσχηκώς    εφη,  2ο 
το  της  σήμερον  ϋπνω  χάριν  εχειν  αυτούς"   ανυπερθέτως  δέ  εϊς  την 
νποστέλλουσαν  ημέραν  κατά  το   όμοιον  ετοίμασον  τούς  ελέφαντας 

επι  τον  τών   αθέμιτων   Ιουδαίων   άφανισμόν.     21  είπόντος  δέ  του  2ΐ 
βασιλέως,  ασμένως  πάντες  μετά  χαράς  οι  παρόντες  ομού  συναινέ- 
σαντες,  είς  τον  ϊδιον  οίκον  έκαστος  άνέλυσεν.    22  και  ούχ  ούτως  είς  22 
ύπνον  κατεχρησαντο  τον  χρόνον  της  νυκτός,  ως  εϊς  το  παντοίους 

μηχανάσθαι  τοις  ταλαιπώροις  δοκούσιν  εμπαιγμούς.  23"Αρτι  23 
δε  άλεκτρυών  έκέκραγεν  ορθριος,  και  τά  θηρία  καθωπλικώς  ό  "Ερμων 
εν  τω  μεγάλω  περιστύλω  διεκίνει.  24τά  δέ  κατά  την  πόλιν  πλήθη  24 
συνηθροιστο  προς  την  οίκτροτάτην  θεωρίαν,  προσδοκώντα  την  πρω- 
ίαν  μετά  σπουδής.  25οί  δε  Ιουδαίοι  κατά  τον  άμερή  ψυχουλκου-  25 
μενοι  χρόνον,  πολύδακρυν  Ικετίαν  εν  μέλεσιν  γοεροίς  τείνοντες 
τάς  χείρας  είς  τον  ούρανον  εδέοντο  τού  μεγίστου  θεού  πάλιν  αύτοίς 

βοηθήσαι  συντόμως.    26 οΰ  που   δε   ηλίου  βολα\   κατεπείροντο,   και  2ό 

V  13  ενκαταλακτον  (δίε)  Αν  14  δέκατης]  και  της  V  |  κλκτεσίί'  V*  (κλ?7- 
σεσι  V3)  |  τεταγμενοις  Α  |  ενυξε  V  15  υπεδειξεν  V*  (-|ε  V3)  16  αυ- 

τούς V  17  ου  και  γενομένου]  και  γενόμενος  V  18  προσκοπτονσης] 
προβαινουσης  V  |  πίκρας  V  |  επυνθανεντο  (δΐο)  V*  {-νετο  V3)  |  ιαθησαν  V* 
(ειαθ.  V3)  19  τα  προσταγεντα  V  |  ηγηοχεναι  V3  |  αυτών]  αυτού  V 
20  Φαιλαριδος  Α  \  υπνδ\  V3  (υπνω  ν*Γοη)  |  ειχεν  Α  (εχειν  V)  |  υποστελλο υσαν] 
επιτελούσαν  V  |  αφανισμω  ν*ν'ά  -σμον  V3  21  συναινεσαντες]  συνεσαντες 
(δϊε)  Α  |  ανέλυσε  V  22  ως  εις  το]  ωστε  V  25  δε]  τ*  V  |  τον  αμερη] 
τινα  μερη  V  |  ψυχολκουμενοι  V  |  πολυδακρυον  V  |  ικετειαν  V3  |  μελεσι  V 
26  που]  πω  V  |  κατεσπερωντο  V*  -σπειρ.  V3 
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ν  4ο 

τον  βασιλέως  τονς  φίλους  έκδεχομένου,  6  "Έρμων  παραστάς  έπι-  Α 
καλεί  προς  την  εξοδον,  νποδεικννς  το  πρόθνμον  τον  βασιλέως  εν 

27  ετοίμω  κείσθαι.  2; 'τον  δε  άποδεξαμένον  και  καταπλαγέντος  ©ϊγι  τή 
άνόμω  έξόδω,  κατά   πάντα  άγνωσία  κεκρατημένος  επννθάνετο,  οτι 

28  το  διασαφονμενον  ετι  αντω  μετά  σπονδής  τετέλεσται.  28τοντο  δε 
ην  ενέργεια  τον  πάντα  δεσποτενοντος  θεον,  των  πρ\ν  αντω  μεμη- 

29  χανημένων  λήθην  κατά  διάνοιαν  εντεθεικότος.  29νπεδείκννεν  ό  "Έρ- 
μων και  πάντες  οι  φίλοι  Τά  θηρία   καϊ  τάς  δννάμεις  ήτοίμασται, 

3ο  βασιλεν,  κατά  την  σην  εκτενή  πρόθεσιν.  30  ό  δε  έπϊ  τοΊς  ρηθείσιν 
πληρωθείς  βαρεί  χόλω,  δια  το   περί  τοντων   πρόνοια  θεον  διεσκε- 

3ΐ  δάσθαι  πάν  αντον  νόημα,  ένατενίσας  μετά  απειλής  είπεν  31"θσοι 
γονείς  παρήσαν  ή  παίδων  γόνοι,  τήνδε  θηρσίν  άγρίοις  έσκενασαν 

δαψιλή  θοίναν  άντι  των  άνεγκλήτων  έμο\  κα\  προγόνοις  ε'μοΐς  άπο- 
32  δεδιγμένων  ολοσχερή  βεβαίαν  πίστιν  εξόχως  *Ιονδαίων.  32 καίπερ 

εΐ  μη  δια  την  τής  σνστροφίας  στοργήν  και  τής  χρείας,  το  ζήν  άντ\ 

33  τοντων  εστερήθης.  33 όντως  ό  "Έρμων  άπροσδόκητον  επικίνδννον 
νπήνεγκεν   άπειλήν   καϊ  τη   όράσει  και  τω   προσώπω  σννεστάλη. 

34  34ό  καθ'  εις  δε  των  φίλων  σκνθρωπως  νπεκρέων,  τονς  σννηθροισμέ- 
35  νονς  άπελνσαν  εκαστον  επ\  την  ιδίαν  άσχολίαν.  35 οι  τε  Ίονδαιοι 

τά  παρά  τον  βασιλέως  άκονσαντες,  τον  επιφανή  θεον  Κνριον,  βα- 
σιλέα   των   βασιλενόντων,   ηνονν,    και   τήσδε   τής    βοηθείας  αντον 

36  τετενχότες.  36  Κατά  δε  τονς  αντονς  νόμονς  ό  βασιλενς 
σνστησάμενος  πάν  τό  σνμπόσιον,  είς  ενφροσννην  τραπήναι  παρε- 

37  κάλει.  37  τον  δε  "Έρμωνα  προσκαλεσάμενος  μετά  απειλής  είπεν 
ΤΙοσάκις  δε  δει  σοι  περι  τοντων  αντών  σοι  προστάττειν,  άθλιώτατε; 

38  38τονς  ελέφαντας  'έτι  και  ννν  καθόπλισον  είς  την  ανριον  έπ\  τον 
39  των  ̂ Ιουδαίων  άφανισμόν.  39οι  δε  σννανακείμενοι  σνγγενεΊς  την 
4ο  ασταθή   διάνοιαν  αντον  θανμάζοντες,  προεφέροντο  τάδε  4°Βασιλεν, 

μέχρι  τίνος  ως  ημάς  διαπειράζεις,  π ροστάσσων  ήδη  τρίτον  αντονς 
αφανίσαι,  και  πάλιν  επ\  των  πραγμάτων  εκ  μεταβολής  άναλνων  τά 

26  εκδεχομενος  V  |  εττικαλει]  εκαλει  V  |  υποδεικνύων  V  |  εν  ετοι  V*  (εν  V 
έτοιμη  V3)        27  ανομω]  παρανομώ  V  |  πάντα]  παν  V  |  διασαφουμενον]  διμα- 
φουν  (δϊο)  V*  δειμ.  V»  |  τετελεσθαι  V        28  ενέργεια]  ρΓ  η  V  |  πάντα]  ρΓ  τα 
V  |  δεσττοτευοντος]  δυναστευοντος  V  |  μηχανευμενων  V*  μεμηχανενμ.  V1 
29  ητοιμασθαι  V  31  αποδεδειγμ.  V  |  εξοχωσι\  (δϊο)  Λ  32  στοργής 
Α  |  τούτου  V  |  εστερεΟης  V  33  εττι/αΐ'δι/ΐΌΐ']  ρΓ  και  V  |  τη  ορασει] 
τω  θρασει  V  34  απελυεν  V  35  βασιλευόντων]  βασιλέων  V 
36  τους  αυτούς  νομούς]  τούτους  μονούς  V  37  οηι  δει  V  |  οιη  σοι  7°  V 
40  ως]  +  αλλογους  («ίο)  V  |  τα  σοι]  τας  οικίας  Α 

5ΕΡΤ.  III. 
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Α  σοι   δεδογμένα ;    41  ων  χάριν  ή   πολις  δια  την   προσδοκίαν   όχλεΐ·  41 
και  πληθύουσα  συστροφαϊς  ήδη   και   κινδυνεύει  πολλάκις  διαρπα- 
ατθηναι.  42  Οθεν   ό   κατά   πάντα   Φάλαρις  βασιλεύς  εν-  42 
πληθυνθεις   αλογιστίας,   καϊ  τάς   γινομένας    προς   έπισκοπήν  των 

Ιουδαίων    εν    αύτώ   μεταβολάς   της  ψυχής    παρ*  ούδέν  ηγούμενος, 
άτελέστατον  βεβαίως  ορκον   όρισάμενος  τούτους  μεν  ανυπερθέτως 
πέμψειν  εις  αδην  εν  γόνασιν  και  ποσϊν  θηρίων  Σκισμένους,  43επι-  43 
στρατεύσαντα  δε  επ\  την   Ιουδαίαν,  ϊσόπεδον  πυρ\  και  δόρατι  στή- 

σεσθαι  δια  τάχους,  κα\  τον  αβατον  ήμΊν  αυτών  ναόν  πυρ\  πρή\σα~\ν\τα\ 
εν  τάχει,  τών  συντελούντων  έκει  θυσίαν  \ερημον~\  εις  τον  άπαντα  χρόνον 
καταστήσειν.    44  τότε  περιχαρείς  άναΧύσαντες  οι  φίΧοι  και  συγγε-  44 
νεϊς  μετά  πίστεως,  διετασσον  τάς  δυνάμεις  έπ\  τους  εύκαιροτάτους 
τόπους  της  πόλεως  προς  την  τήρησιν.    45  ό   δε   έΧεφαντάρχης  τά  45 
θηρία  σχεδόν,  ώς  είπεν,  είς  κατάστεμα  μανιώδες  άγιοχως  εύωδεστά- 

τοις  πόμασιν  ο'ίνω  λελιβανωμένω,  φοβερώς  κεκοσμημενα  κατασκευαϊς, 
*6περΙ  την  εω,  της   πόλεως  ήδη   πλήθεσιν   άναριθμήτοις   κατά  του  +6 
ιπποδρόμου    καταμεμεστωμένης,    εισεΧθών    είς    την    αύΧήν    επί  το 
προκείμενον    ωτρυνε   τον    βασιλέα.     47  ό  δέ   οργή   βαρεία   γεμίσας  47 
δυσσεβή  φρένα,  παντι  τω  βάρει  συν   τοΊς  θηρίοις  έξώρμησε,  βου- 
Χόμενος  άτρώτω  καρδία   και  κόραις  οφθαλμών  θεάσασθαι  την  έπί- 
πονον  και  ταΧαίπωρον  τών  προσεσημαμμένων  καταστροφήν.    48ώί  48 
δε  τών  ελεφάντων  έζιόντων  έπ\  πύλην,  και  τής  επομένης  ενόπλου 
δυνάμεως  τής  τε  του   πλήθους   πορίας   κονιορτόν   ιδόντες,    και  βα- 
ρυηχή   θόρυβον  άκούσαντες  οί  Ιουδαίοι,  49ύστάτην  βίου  ροπήν  αύ-  49 
τοις  .εκείνην  δόζαντες  είναι  το  τέλος  τής  άθλιωτάτης  προσδοκίας, 
εις  οίκτον  και  γόους  τραπέντες,  κατεφίλουν  αλλήλους,  περιπλεκό- 
μενοι  τοΊς  συγγενέσιν,  έπ\  τους  τραχήλους  έπιπίπτοντες,  γονείς  παι- 
σ\ν  και  μητέρες  νεάνισιν  ετεραι  δέ  νεογνά  προς  μαστούς  εχουσαι 

βρέφη  τελευταΐον  ελκοντα  γάλα.    50  ου  μην   δέ  αλλά  και  τάς  εμ-  50 
προσθεν   αυτών   γεγενημένας   άντιλήμψεις  εξ    ουρανού  συνιδόντες, 

V       41  συστροφας  ν*νίά  (-0α«  V3)  42  Φαλαρεις  Α  |  εμπληθυνθεις  ΧΆ  \ 
άλοτιαις  V*  (-γιστιαις  V1)  |  ατενεστατον  Α*νκ1  (ατελ.  Α?)  |  αδην]  α\ην  (δΐο) 
Ανί<1  43  στησεσθαι]  θησεσθαι  V  |  τον  αβατον]  ροδί  τον  γο.5  1  ΙίίΙ  Α?  |  αντων 
ημιν  V  |  πρησαντα]  πρην  Α\τ  \  θυσίας  V  |  οιη  ερημον  ΑΥ  45  αγηοχως 
ΫΆ  |  οηΐ  φοβερως  κεκοσμημενα  V  |  κατασκενα$\τ  +  α$ΥΆ^)  46  καταμεμε- 
στωμενοις  Α  47  εξωρμησεν  V  48  επι]  περι  V  |  οπί  τε  V  |  πορείας  Υα 
49  οιτι  αυτοις  V  |  αθλειοτατης  Α  |  περιπλεκομενην  V*  {-νοι  V1)  |  συνγενονσιν 
V  |  επεπιττον  ν3νΐ(1  |  οιη  μητέρες  V  |  μαστών  V  |  εχονσαι]  έχοντες  ΑΥ* 
(εχουσαι  V3)  |  ελκοντα  γαλα]  έλκονται  αλλ  Α  50  αντιλήψεις  V 
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πρηνεΐς  ομοθυμαδόν  ρίψαντες  εαυτούς,  και  τα  νήπια  χωρίσαντες  Α 

5ΐ  των  μαστών,  5ιάνεβόησαν  φωνη  μεγάλη  σφόδρα,  τον  της  άπάσης 
δυνάστην  ικετεύοντας,  οίκτεϊραι  μετά  επιφανείας  αυτούς  ήδη  προς 
πύΧαις  αδου  καθεστώτας. 

VI  ι  1  'ΈΧεάζαρος  δε  τις  άνήρ  επίσημος  των  από  της  χώρας  Ιουδαίων  εν 
πρεσβείω  την  ήΧικίαν  ήδη  ΧεΧογχώς  και  πάση  τη  κατά  τον  βίον  αρετή 
κεκοσμημενος,  τούς  περί  αύτόν  καταστείλας  πρεσβυτέρους  επικαΧεΐ- 

2  σθαι  τον  άγιον  θεόν,  και  προσηύζατο  τάδε  2ΒασιΧεϋ  μεγαΧοκράτωρ, 
ύψιστε,   παντοκράτωρ   θεε,   την   πάσαν   διακυβερνών   εν  οϊκτιρμοίς 

3  κτίσιν,  3επιδε  επί  Αβραάμ  σπέρμα,  εφ'  ηλιασμένου  τέκνα  Ίακώ/3, 
μερίδος  ήγιασμενης  σου  Χαόν  εν  ζένη  γη  ζενον  αδίκως  άποΧΧύμε- 

4  νον  υπό  Φαραώ.  4πΧηθύνοντα  άρμασιν  τον  πρ\ν  Αίγύπτου  ταύτης 
δυνάστην  επαρθεντα  άνόμω  βράσει  και  γΧώσση  μεγαΧορήμονι  συν 
ττ}  ύπερηφάνω  στρατιά  ποντοβρόχους  άπώΧεσας,  φέγγος  επιφάνας 

5  εΧεους  ΊσραήΧ  γένει.  5 συ  τόν  άναριθμήτοις  δυνάμεσιν  γαυρωθεντα 
Σενναχηρεϊμ  βαρύν  Άσσυρίων  βασιΧεα,  δόρατι  την  πάσαν  ύποχείριον 
ήδη  Χαβόντα  γην,  και  μετεωρισθεντα  επι  την  άγίαν  σου  πόΧιν,  βαρέα 
ΧαΧούντα  κόμπω  και  βράσει,  σύ,  δέσποτα,  εβραυσας,  εκδηΧον  δεικνύς 

6  εβνεσιν  ποΧΧοις  το  σον  κράτος.  6σύ  τούς  κατά  την  ΒαβυΧωνίαν 
τρεις  εταίρους  πυρϊ  την  ψυχήν  αυθαιρέτως  δεδωκότας  εϊς  το  μη 
Χατρεύσαι  τοις   κενοϊς,  διάπυρον   δροσίσας  κάμινον,  ερρύσω  μέχρι 

7  τριχός  άπημάντους,  φΧόγα  πάσιν  επιπεμψας  τοϊς  ύπεναντίοις.  7 σύ 
τον  διαβοΧαϊς  φθόνου  Χεουσι  κατά  γης  ριφεντα  θηρσιν  βοράν  ΑανιηΧ 

8  €ΐί  φώς  ανήγαγες  άσινή'  8τόν  τε  βυθοτρεφούς  εν  γαστρί  κήτους 
Ίωνάν    τηκόμενον    άφιδών    άπημαντον    πάσιν    οικείοις  άναδείξας, 

9  πάτερ.  9 και  νυν,  μισούβρι,  ποΧυεΧεε,  τών  οΧων  δικαστά,  τάχος 
επιφάνηθι  τοις  άγίοις  ΊσραήΧ  γένους,   υπό   εβδεΧυγμενων  ανόμων 

51  απασης]  πάσης  δυνάμεως  V  |  επιφανιας  V*  (-νειας  V3)  |  καθεστωτες  V*  V 
(-τα*  V3)  VI  1  Ιουδαίων]  ιερέων  V  |  Χελοχως  V  |  καταστειλας]  κατα- 
τησας  V*  (καταστησ.  V3)  |  οπι  και  1°  V  2  μεγαΧοκρατορ  V3  |  ύψιστα 
Α  |  παντοκρατορ  V3  |  οικτειρμοις  V*  (οικτιρμ.  V3)  3  οπι  επι  V  |  εφ\ 
απο  V  |  ξένων  V  |  απολλυμενων  V3  |  υπο  Φαραώ  (δυρ  Γ&δ  Α3  δες  δρ&Ι  1  ϋίί)] 
πΤρ'  συ  Φαραώ  V  4  πληθυοντα  V  |  ανομω]  τω  V  |  μεγαΧωρ.  V*  μεγα- 
Χορ.  V3  |  ποντοβρυχ.  V  |  απολεσας  V*  (αττωΧ.  V3)  |  εΧεου  V*  (-ους  V3) 
5  δυναμεσι  V  |  γαρωθεντα  V*  (γαυρ.  V3)  |  Σεναχειρειμ  V  |  βαρϋ\ν  V*  (ν 
ΐΓηρΓοβ  V3)  |  την  πασαν  υποχει,  [κ]αι  μετεωρισθεν,  βαρέα  λαλουντα  ηιαάοΓε 
οοπΌδα  ΓβδΟΓ  V3  |  βάρια  V*  -ρεια  V3  |  θραυσας  V  6  ΒαβυΧωνα  V  |  δια- 
πυρου  V  |  δροσισας]  χρονιάς  V  |  καμινου  V  |  ερυσω  V*  (βορ.  V3)  |  τριχος  νεί 
τείχος   Α*  (τριχ.  Α1)  |  φλόγα  πασιν]  φλογασιν  (δίε)  Α  7  βορα  Α 
7 — 9  πηιΐΐα  ραεηε  εναηυειε,  ηοηηυΐΐα.  ΓΟδΟΓ  V3  8  βυθον  τρεφους  (δϊε, 
δ6(1  ε  Γ6δ0Γ)  V  |  αφιδων]  αφελών  V  9  μισνβρι  V  |  δικαστά]  σκεπαστά 
V  |  τάχος]  ρΓ  το  V  1  άγιου]  απο  V 
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Α  εθνών  υβριζομένοις.     10  ει  δέ  άσεβείαις   κατά  την   άποικίαν   6  βίος  ίο 
ημών   ένέσχηται,  ρυσάμενος  ημάς  άπο  έχθρων  χειρός,  ω  προαιρή, 

δέσποτα,  άπόλεσον  ημάς  μόρω.     11  μη  τοϊς  ματαίοις  οί  ματαιόφρονες  ιι 
εύλογησάτωσαν  επ\  ττ}  τών  ήγαπημένων  σον  απώλεια,  λέγοντες  Ουδέ 

ό  θεός  αυτών  έρυσατο  αυτούς.    12  σύ  δέ  ό  πάσαν  άλκήν  και  δυναστείαν  ΐ2 
έχων   άπασαν,   αιώνιε,   νυν   επιδε·  ελέησον   ημάς  τους   καθ*  νβριν 
ανόμων  άλόγιστον  εκ  του  ζήν  με  θ  ιστάμενου  ς  εν  επίβουλων  τρόπω. 

13πτηξάτω  δε  εθνη  σην  δύναμιν  άνίκητον  σήμερον,  έντιμε,  δυνάμεις  13 
εχων  έπ\  σωτηρίαν  Ίακώ/3  γένους.     τ*ικετεύει  σε  το  πάν  πλήθος  τών  14 
νηπίων   και  οι  τούτων   γονείς  μετά  δακρύων.      15  δειχθήτω    πάσιν  15 
εθνεσιν,  οτι  μεθ'  ημών  ει,  κύριε,  και  ουκ  άπεστρεψας  το  πρόσωπον 
σου  αφ*  ημών  αλλά  καθώς  είπας  Ουδέ  εν  τή  γη  τών  εχθρών  αυτών 
όντων  ύπέριδον  αυτούς,  ούτως  επιτέλεσον,  Κύριε.  ι6Ύοϋ  δέ  ι6 
Έλεαζάρου  λήγοντος  άρτι  της  προσευχής,  6  βασιΧεύς  συν  τοϊς  θηρίοις 
κα\  παντι  τώ  της  δυνάμεως  φρυάγματι  κατά  τον  ιππόδρομον  παρήγεν. 

17  και  θεωρησαντες  οι  Ιουδαίοι,  μέγα  εις  ουρανόν   άνέκραξαν,   ώστε  τη 
και  τους  παρακειμένους  αύΧώνας  συνηχήσαντας  άκατάσχετον  πτοήν 

ποιήσαι  παντϊ  τω  στρατοπέδω.     1&τότε  ό  μεγαΧόδοξος  και  παντο-  ι3 
κράτωρ   και  αληθινός  θεός,   έπιφάνας  τό  άγιον   αύτοΰ  πρόσωπον, 
ήνέωξεν  τάς  ουράνιους  πύλας,  εξ  ών  δεδοξασμένοι  δυο  φοβεροειδεΊς 

άγγελοι  κατέβησαν  φανεροί  πάσιν  πλην  τοϊς   Ιουδαίοις,  19 και  άντέ-  19 
στησαν,  και  την  δύναμιν  τών  ύπεναντίων  έπλήρωσαν  ταραχής  και 

δβιλιαί,  και  άκινήτοις  εδησαν  πέδαις.    20  και  ύπόφρικον  και  το  του  2ο 
βασιλέως  σώμα  έγενήθη,  και  λήθη  τό  θράσος  αύτοϋ  το  βαρύθυμον 

έλαβεν.    21  και  άπέστρεψαν  τά  θηρία  έπ\  τάς  συνεπομένας  ενόπλους  2ΐ 
δυνάμεις,  και  κατεπάτουν  αυτούς  και  ώλέθρευον.  22 Και  μετε-  22 
στράφη  του  βασιλέως  ή  οργή  εις  οίκτον  και  δάκρυα  υπέρ  τών  έμπρο- 

σθεν αύτώ  μεμηχανευμένων.    23άκούσας  γαρ  τής  κραυγής,  και  συνιδών  23 
πρηνεις  απαντάς  εις  την  άπώλειαν,  δακρύσας  μετ  οργής  τοϊς  φίλου 
διηπειλεϊτο,  λέγων  24Ι1αραβασιλεύετε,  και  τυράννους  ύπερβεβηκότες  24 
ώμότητί'  και  έμέ  αυτόν  τον  υμών  εύεργέτην  επιχειρείτε  τής  αρχής  ήδη 
και  του  πνεύματος  μεθιστάν,  λάθρα  μηχανώμενοι  τά  μή  συμφέροντα 

V       9  υβριζομενον*  V  10  ω]  ω?  V  11  οηι  τη  V  |  αττωλια  V* 
(-λβια  V3)  |  ερρνσατο  V3  12  ανομον  V  |  μεθιστανομενους  V  13  έντιμε] 
εν  τινι  με  Α  |  δυνάμεις]  δυνάμει  Α  δνναμιν  V  |  σωτήρια  V  15  οηι  εθνεσιν 
V  |  ουδε]  οτι  ουδ  V  |  νπερειδον  V  17  σννηχθησαντας  Α\τ  |  οηι  πτοην  V 
18  οηι  και  ι°  V  20  βαρυθμον  V*  {-θυμ.  V3)  21  αυτας  V  23  διη- 
πειλειτο]  ηπειλειτο  ̂ *  (-λητο  V3)  24  υττερβεβηκετε  V  |  εμε  αιτον] 
εμαυτον  V  |  τον  νμων]  οηι  τον  V  |  επιχειρητε  V*  (-ρειτε  V3) 
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*5  "Η7  βασιΧεία.     25τι'ί  τούς  κρατησαντας  ημών  εν  πίστα  τά  της  χώρας  Α 
δχνρώματα  της  οϊκίας  άποστησας,  εκαστον  άΧόγως  ήθροισεν  ενθάδε; 

26  ζ6τίς  τους  εξ  "ΡΧ^  έννοια  προς  ημάς  κατά  πάντα  διαφέροντας  πάντων 
εθνών,   και  τους  χειρίστους    πΧεονάκις    ανθρώπων  επιδεδιγμενους 

27  κίνδυνους,  ούτως  άθέσμως  περιεβαλεν  αίκίαις ;  2?Χύσατε,  εκλύσατε 
άδικα  δεσμά'  εϊς  τά  'ίδια  μετ  ειρήνης  εξαποστειΧατε,  τά  προστεταγμενα 

28  παραιτησάμενοι.  23  απολύσατε  τούς  υιούς  του  παντοκράτορος  επου- 
ρανίου θεού  ζώντος,  ος  αφ'  ημέτερων  μέχρι  τού  νύν  προγόνων  άπα- 

ραπόδιστον  εύστάθειαν  μετά  δόξης  προφέρει  τοις  ημετεροις  πράγ- 
29  μασιν.  29  ό  μεν  ούν  ταύτα  εξελεξεν  οι  δε  εν  άμερει  χρόνω  Χυθέντες, 

τον  άγιον  σωτήρα  θεον  αυτών  ηύΧόγουν,  άρτι  τον  θάνατον  έκπεφυ- 
3ο  γάτες.  3°Είτα  ό  βασιΧεύς  είς  την  πόΧιν  τον  επ\  τών  προσόδων 

προσκαλεσάμενος,  εκεΧευσεν  οίνους  τε  και  τά  Χοιπά  προς  εύωχίαν 
επιτήδεια  τοις  Ίουδαίοις  χορηγειν  έπϊ  ημέρας  επτά,  κρίνας  αυτούς, 
εν  ω  τόπω  εδοξαν  τον  οΧεθρον  άναΧαμβάνειν,  εν  τούτω  εν  εύφροσύνη 

3ΐ  πάση  σωτήρια  άγαγειν.  31τότε  οι  το  πρ\ν  έπονείδιστοι  κα\  πΧησίον 
τού  αδου,  μάΧΧον  δε  €7τ'  αύτώ  βεβηκότες,  άντ\  πικρού  και  δυσατάκτου 
μόρου  κώθωνα  σωτήρων  συστησάμενοι,  τον  είς  πτώσιν  αύτοϊς  και 
τάφον  ητοιμασμενον  τόπον  κΧισίας  κατεμερίσαντο  πΧηρεις  χαρμονής. 

32  32 καταληξαντες  δε  θρήνων  πανόδυρτον  μέΧος,  άνέΧαβον  ωδην  πάτριον, 
τον  ΊσραήΧ  σωτήρα  και  τερατοποιον  αΐνούντες  θεόν  οίμωγην  δε 
πάσαν    και   κωκυτον    άπωσάμενοι,    χορούς  συνίσταντο  ευφροσύνης 

33  ειρηνικής  σημεΐον.  33ώσαύτως  δε  και  ό  βασιΧεύς  περ\  τούτων  συμ- 
πόσιον  βαρύ  συνάγων,  αδιαλείπτως  είς  ούρανον  άνθωμοΧογείτο  μεγα- 

34  Χομερώς  έπ\  τη  παραδόξω  γενηθείση  αύτών  σωτηρία.  34οΓ  τε  πρ\ν  είς 
οΧεθρον  και  οίωνοβρώτους  αύτούς  εσεσθαι  τιθέμενοι  και  μετά  χαράς 

άπογραψάμενοι,  κατεστεναξαν  αίσχύνην  εφ*  έαυτοϊς  περιβαλόμενοι, 
35  και  πυρόπνουν  τόλμαν  άκμαίως  εσβεσμενοι.  35οι  τ€  Ιουδαίοι,  καθώς 

προειρηκαμεν,  συστησάμενοι  τον  προειρημενον  χρόνον,  μετ  εύωχίας 

25  τις  τους  κρατησαντας]  της  του  κρατησαντος  Α  |  αποστησας]  αποδησας  V 
V  |  ενθα  V  26  πάντα]  παντας  Α  |  και]  ρΓ  μέσον  δε  V  |  επιδεδειγμ.  V 
27  π  ροσ  τεταγμένοι]  προπεπραγμενα  V  28  μετα  δόξης  ενσταθειαν  V  |  προ- 

φέρει] παρέχει  V  29 — 30  ηιαίΐα  ραεηβ  εναηυεΓε  ϊη  V  29  εξέλεξα] 
ελεξεν  V          30  πολιν]  +  απαλλαγείς  V  |  ενωχιαν]  ενχιων  (δΐο)  V  |  σωτηριαν 
V  |  αγαγειν]  αγειν  V  31  πλήρης  V*  (-ρεις  V3)  32  καταληξαντες] 
ε  δυρ  γο.5  Α3-  |  θρηνον  V  |  πανοδ.  μέλος]  ρΓ  και  V  |  Ισραήλ  σωτήρα]  Ιηλ' 
ορα'  (δίο)  Α  οηα  σωτήρα  V  |  δε  2°]  τε  V  |  ειρηνικής]  ειρήνης  V  33  συνα· 
γαγων  V  |  οηι  αυτών  V  34  οινοβρωτους  Α  |  οηι  και  ι°  V  |  απο- 
■γραψαμενοι]  απόστρεψα  μεν  οι  V  |  εφ]  εττι  V  |  περιβαλλόμενοι  V  |  πυρόπνουν] 
ρΓ  την  V  |  ακμαιως]  ακλεως  V           35  χρον'  (δις)  V*  χορον  V* 
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Α  £ρ  εξομολογησεσιν  ΐλαρα'ις  και  ψαλμούς  διηγον.     36 και  κοινον  όρισά-  36 
μενοι  περ\  τούτων  θεσμόν,  επ\  πάσαν  την  παροικίαν  αυτών  εις  γενεάς, 
τάς  προειρημενας  ημέρας  άγειν  έστησαν  ευφρόσυνους,  ου  πότου  χάριν 
και  Χιχνείας,  σωτηρίας  δε  της  διά  θεον  γενομένης  αύτοΐς.    37 ενετυχον  37 
δε  τω  βασιλεϊ,  την  άπόλυσιν  αυτών  εις  τα.  Ίδια  αιτούμενοι. 

^Απογράφονται  δε  αυτούς  άπο  πέμπτης  και  εΐκάδος  του  ΤΙαχων  38 

εως  της  τετάρτης  του  'Έπιφί,  επι  ημέρας  τεσσαράκοντα·  συνίστανται 
δε  αυτών  την  άπώλειαν  άπο  πέμπτης  του  *Έπιφ\  εως  εβδόμης,  ημεραις 
τρισίν.    39εν  α'ις  και  μεγαλοδόξως  επιφάνας  το  έλεος  αυτού  6  των  39 
πάντων  δυνάστης  άπταιστους  αυτούς  ερρύσατο  ομοθυμαδόν. 

4°Έύωχούντο   δε   πάνθ'  ύπο  του  βασιλέως  χορηγούμενοι  μέχρι  40 
της  τεσσαρεσκαιδεκάτης,  εν  η  και  την  εντυχίαν  εποιησαντο  περί  της 
άπολύσεως  αύτών.     41  συναινεσας   δε   αύτοϊς  6   βασιλεύς   εγραψεν  41 
αύτοις  την  ύπογεγραμμενην  επιστολην  προς  τούς  κατά  πόλιν  στρα- 

τηγούς μεγαλοψύχως  την  εκτενίαν  εχουσαν     τΒασιλεύς  ΐΐτολεμαίος  ι  VII 
Φιλοπάτωρ   τοΊς   κατ*  Α'ίγυπτον   στρατηγούς  και   πάσιν   τοις  τετα- 
γμενοις  επ\  πραγμάτων  χαίρειν   και  ερρώσθαι.    2 ερρώμεθα  δε  και  2 
αύτοϊ  και  τα   τέκνα  ημών,   κατευθύνοντος  ημίν  του  μεγάλου  θεού 
τά   προστάγματα,    καθώς   προαιρούμεθα.     3τών   φίλων    τίνες    κατά  3 
κακοηθειαν   πυκνότερον    ημϊν    παρακείμενοι,    συνεπεισαν    ημάς  εις 
το    τούς    ύπο    την    βασιλείαν    Ιουδαίους    συναθ  ροίσαντας    τά  συ- 

στήματα   κολάζεσθαι    ξενιζουσαις    άποστάντων    τιμωρίαις'      4προ-  4 
φερόμενοι  μηδεποτε  εύσταθησειν  τά  πράγματα  ημών,  δι  ην  εχονσιν 
ούτοι  προς  τά  εθνη  δυσμενίαν,  μέχρι  άν  συντελεσθη  τούτο.    5οϊ  και  5 
δέσμιους  καταγαγόντες  αύτούς  μετά  σκυλμών  ώς  άνδράποδα,  μάλλον 
δε  ώς  επίβουλους,  άνευ  πάσης  ανακρίσεως  και  εξετάσεως  επεχείρησαν 

άνελεϊν,  νόμου  Σκυθών  άγριοτεραν  ενπεπηρμενοι  ωμότητα.    6 ημείς  δε  6 
επ\  τούτοις  σκληρότερον   διαπειλησάμενοι,    καθ'    ην    εχομεν  προς 
απαντάς  ανθρώπους  επιεικίαν,  μόγις  το  ζην  αύτοϊς  χαριζόμενοι,  και 
τον  επουράνιον  θεον  εγνωκότες  ασφαλώς  ύπερησπικότα  τών  Ιουδαίων, 

V       36  λιχνιας  V  38  τον  ΤΙαχων  V  |  Έπιφει  (ι°)  Α  |  οπι  επι  V  | 
ημέρας  V*  (-ραις  V3)  39  ΟΓα  αυτούς  V  40  πάνθ']  π  5υρ  Γ3.5  Α* 41  δε]  τε  V  VII  1  ερρωσθε  Α         2  κατενθυναντος  V  |  προστάγματα] 
πράγματα  V  |  καθώς  προαιρ.]  καθωσπερ  αιρ.  V  3  των  ψιλών]  ρΓ  και 
V  |  οπι  κατα  V  |  συνεπεισαν]  έπεισαν  V  |  τα  συστήματα]  οπι  τα  V  | 
κολασασθαι  V  |   αποστατών  V  4  μηδεποτε]  μηποτε  V  |   εθνη]  ρτ 
πάντα  V  |  δνσμενειαν  V*  |  οπι  αϊ*  V  5  καταγαγοντες]  συναγαγοντες  V  | 
επεχείρησαν]  προεπεχ.  V  |  οπι  ανελειν  V  |  ενπεπηρμενοι]  ενπεπορπημενοι  V  | 
ωμότητα]  ωμ  ΓΕ50Γ  V*  6  δε]  γε  V  |  απαντάς]  παντας  V  |  επιείκειας  V3  | 
χαρισαμενοι  V 
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7  ως  πάτερα  ύπερ  υιών  δια  παντός  συμμαχοΰντα,  7  την  τε  του  φίλου  Α 
ην  εχουσιν  βεβαίαν  προς  ημάς   και  τους   προγόνους  ημών  εΰνοιαν 

άναλογισάμενοι,  δικαίως  άπολελύκαμεν  πάσης  καθ*  όντινουν  αιτίας 
8  τρόπον.  8  και  προστετάχαμεν  εκάστω  πάντας  εις  τα.  'ίδια  επιστρε- 
φειν,  εν  παντι  τρόπω  μηθεν  αυτούς  το  σύνολον  καταβλάπτοντος,  μήτε 

9  ονειδίζοντος  π€ρ\  των  γεγενημενων  παρά  λόγον.  9γινώσκετε  γάρ, 
οτι  κατά  τούτων  εάν  τι  κακοτεχνήσωμεν  πονηρόν,  η  επιλυπήσωμεν 
αυτούς  το  σύνολον,  ουκ  ανθρωπον,  αλλά  τον  πάσης  δεσπόζοντα 

δυνάμεως  θεον  υψιστον  άντικείμενον  ημιν  €7τ'  εκδίκησιν  τών  πραγ- 
ιο  μάτων  κατά  πάν  άφεύκτως  διά  παντός  εζομεν.  ερρωσθε.  ΙΟΛα- 

βόντες  δέ  την  επιστολήν  ταύτην,  ουκ  εσπούδασαν  ευθέως  περί  την 
αφοδον,  αλλά  τον  βασιλέα  προσήλωσαν  τους  εκ  του  γένους  τών 
Ιουδαίων  τον  άγιον  θεον  αυθαιρέτως  παραβεβηκότας,  του  θεοϋ  τον 

ιι  νόμον,  τυχεϊν  δι  αυτών  της  οφειλομένης  κολάσεως,  11  προφερόμενοι 
τους  γαστρος  ένεκεν  τά  θεια  παραβεβηκότας  προστάγματα,  μηδεποτε 

ΐ2  ευνοησειν  μηδε  τοΊς  του  βασιλέως  π ροστάγμασιν .  12  ό  δε  τάληθες  αυτούς 
λέγειν  παραδεξάμενος  και  παραινεσας,  εδωκεν  αυτοϊς  αδειαν  πάντων, 
οπως  τούς  παραβεβηκότας  του  θεού  τον  νόμον  εξολεθρευσωσιν  κατά 
πάντα  τον  ύπο  της  βασιλείας  αυτού  τόπον  μετά  παρρησίας,  ανευ 

13  πάσης  βασιλικής  εξουσίας  και  επισκέψεως.  13τότε  κατευφημησαντες 
αυτόν,  ώς  πρέπον  ην,  οι  τούτων  ιερείς  και  πάν  το  πλήθος,  επιφωνη- 

ΐ4  σαντες  το  άλληλουιά,  μετά  χαράς  ανέλυσαν  ηουτοί  τε  τον  εμπεσόντα 
τών  μεμιαμμενων  ομοεθνή  κατά  την  όδόν  άπεκτεννον,  και  μετά  παρα- 

τά διγματισμών  άνηρουν.  15 εκείνη  δε  τη  ήμερα  άνεϊλον  ύπερ  τούς 
τριακόσιους  άνδρας,  ην  και  ηγαγον  εύφροσύνην  μετά  χαράς  βέβηλους 

ι6  χειρωσάμενοι.  ι6αύτο\  δε  οι  μέχρι  θανάτου  τον  θεον  εσχηκότες, 
παντελή  σωτηρίαν  άπόλυσιν  εσχηκότες,  άνεζευξαν  εκ  τής  πόλεως 

παντοίοις  εύωδεστάτοις  ανθεσιν  κατεστεμμενοι  μετ*  ευφροσύνης  και 

6  πάτερα]  πηρ  (δΐο)  V       7  ην]  ρΓ  δι  ΑΥ  |  εχονσι  V  |  απελνσαμεν  V  [  οπί  V 
πάσης  V  \  καθ  οντινα  ονν  V*     8  τρόπω]  τοπω  V  |  μηθεν]  μηδενός  V  |  αυτού  V  | 
ονειδιζοντος]  ονειδι'ζειν  V  |  γεγενημενων]  γενομένων  V         9  κακοτεχνασωμεν 
V  |  εκδικησειΥ  \  ερρωσθαι  Αν*  (-σθε  V3)  10  ευθέως]  +  γενέσθαι  V  | 
αφοδον]  ανωδον  V  (ανοδ.  V3)  |  βασιλέως  Α  |  προσήλωσαν]  ξιω  δυρ  Γ3.5  ΑΆ  \ 
αυθετωςΥ*  (-θαιρετωςλϊ*)  \  δια  την  Α  (δι  αυτών  V)  |  οφειλομένης]  οφιλονσηςΥ* 
(οφειλ.  V3)         11  προσταγμασιν]  πραγμασιν  V  12  εξολοθρενσωσιν  V* 
(-σι  V3)  |  την  βασιλΐίαν  V  |  και  2°]  ηΫ  13  το  αλλ.]  ρΓ  τον  Α  14  ούτοι] 
οι;τω$  V  |  μεμιασμενων  V  |  ομοεθνει  V*  {-νη  V3)  |  απεκτεννον]  εκολαξοντο  V  | 
παραδειγμ.  V  15  οπί  ην  V  |  χειρωσαμενοι]  κεχειρωμενοι  V  16  σωτη- 

ρίαν απολυσιν]  σωτήριας  αττολαυσιν  V  |  εσχηκοτες  2°]  ειληφοτες  V  |  ανεζευξεν 
Α  |  οπί  ευωδεστατοις  V  |  ανθεσι  V 
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Α  βοής,  εν  αΐνοις  και  πανμελέσιν  ύμνοις  εύχαριστούντες  τώ  θεώ  τών 

πατέρων  αυτών  άγίω  σωτήρι  του  Ισραήλ.  17Τ1αραγενηθέντες  τη 
δε   εις  ΤΙτολεμαίδα  την  όνομαζομένην   δια.  την  του  τόπου  Ιδιότητα 
ροδοφόνον,  (V  τ}  προσέμεινεν  αυτούς  ό  στόλος  κατά  κοινήν  αυτών 

βουλήν  ημέρας  επτά,  13  έ  κει  (ποίησαν  πότον  σωτηρίου,  του  βασιλέως  ι8 
χορηγήσαντος  αύτοϊς  εύψυχως  τα.  προς  την  αφιξιν  πάντα  έκάστω  εως 

επι  την  ιδίαν  οΐκίαν.     19  καταχθέντες  δε  μετ  ειρήνης  εν  ταϊς  πρεπού-  19 
σαις  έξομολογήσεσιν ,  ωσαύτως  κάκεϊ  έστησαν  και  ταύτας  αγειν  τάς 

ημέρας  έπ\  τον  της  παροικίας  αυτών  χρόνον  εύφροσύνους'  20 ας  και  2ο 
άνιερώσαντες  εν  στήλη,  κατά  τον  της  συμποσίας  τόπον  προσευχής 
καθιδρύσαντες,  άνέλνσαν  άσινεϊς,  ελεύθεροι,  υπερχαρεϊς,  διά  τε  γης 
και  θαλάσσης  κα\  ποταμού  άνασωζόμενοι  ττ\  του  βασιλέως  επιταγή, 

έκαστος  εις  την  21  έμπροσθεν,  εν  τοΊς  έχθροϊς  έξουσίαν  εσχηκότες  2ΐ 
μετά  δόξης  κα\  φόβου,  το  σύνολον  ύπο  μηδενός  διασεισθέντες  τών 
υπαρχόντων.       και  πάντα  τα  εαυτών  πάντες  εκομισαντο   εξ  απο-  22 
γραφής,  ώστε  τούς  έχοντας  τι,  μετά  φόρου  μεγίστου  άποδούναι  αύτοις, 
τά  μεγαλεία  τού  μεγάλου  θεού  ποιησαντος  τελέως  έπι  σωτηρία  αυτών. 

23Έύλογητ6ς  ό  ρύστης  Ισραήλ  εις  τούς  άει  χρόνους,     αμήν.  23 

V  16  οπι  εν  Α?  (ΗαΒ  υί  νίά  αηίβ  ενοις  (δϊε)  Α*)  |  παμμε\εσιν  V3  |  αγιω  σω- 
τηρι} άγιων  σοι  Α  αιωνιω  V  17  ροδοφορον  V  18  σωτηριον  V  |  παντας 

Α  |  €7τι]  €£5  V  19  χρονον  δυρ  ταδ  Α&  20  καθυδρυσαντες  (δίο)  Α  | 
υπερχαρις  Α  \  εκαστον  Α  \  ει?  την]  +  ιδίαν  και  πλειστην  V  21  οπι  εν 
V  |  φόβου  και  δόξης  V  22  φόρου]  φόβου  V  |  μεγάλου]  μέγιστου  V  |  τε- λίΐωϊ  V 

διΛδΟΓ  Μακκαβαίων  γ'  ΑΥ 
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ι        ΦΙΛΟΣΟΦΩΤΑΤΟΝ  Χόγον  επιδείκνυσθαι  μέλλων,  ει  αύτοδέσποτός  Α 

εστίν  τών  παθών  ό  ευσεβής  λογισμός"  συμβουλευσαιμ  αν  νμίν  ορθώς, 
2  οπως  προθύμως  προσέχητε  ττ}  φιλοσοφία.  2  και  γαρ  αναγκαίος  εϊς 
έπιστημην  παντι  ό  λόγος,  και  αλλωί  της  μεγίστης  αρετής,  λέγω  δη 

3  φρονησεως,  περιέχει  επαΐνον.  3εί  άρα  των  σωφροσύνης  κωλυτικών 
παθών  6  λογισμός  φαίνεται  έπικρατείν,  γαστριμαργίας  τε  και  επι- 

4  θνμίας·  4  αλλά  και  των  της  δικαιοσύνης  έμποδιστικών  παθών  κυριεύειν 
αναφαίνεται,   οίον   κακοηθείας"    και  των  της  άνδρίας  έμποδιστικών 

5  παθών,  θυμού  τε  και  πόνου  και  φόβου.  5 πώς  ουν,  'ίσως  εϊποιεν  αν 
τίνες,  ει  των  παθών  6  λογισμός  κρατεί,  λήθης  και  αγνοίας  ού  δεσπό- 

6  ζει;  γελοιον  έπιχειρούντες  λέγειν  6 ου  γαρ  τών  εαυτού  παθών  ό 
λογισμός  κρατεί,  άλλα  τών  της  δικαιοσύνης  και  ανδρείας  και  σω- 
φροσύνης  και  φρονησεως  εναντίων  και  τούτων,  ονχ  ωστε  αυτά  κατα- 

7  λΰσαι,  αλλ'  ώστε  αύτοϊς  μη  είξαι.  7Τ1ολλαχόθεν  μεν  ουν  και 
άλλαχόθεν  εχοιμ  αν  υμΊν  έπιδεϊξαι,  οτι  αυτοκράτωρ  εστίν  τών  παθών 

8  6  ευσεβής  λογισμός.  Βπολύ  δε  πλέον  τούτο  άποδείξαιμι  άπ6  της 
άνδραγαθείας  τών   υπέρ   άρετην   άποθανόντων,   *Έλεαζάρου   τε  και 

9  67ττά  άδελφών  και  της  τούτων  μητρός.  9 άπαντες  γαρ  ούτοι  τών  εως 
θανάτου  πόνων  ύπεριδόντες  έπεδείξαντο  οτι  περικρατεΐ  τών  παθών 

ΙηδΟΓ  Μακκαβαίων  δ'  ΚΑΎ  I  1  μέλλον  V*  (-λλω^  V*)  |  οιη  ενσε-  &γ 
βης  V  |  προσέχητε  προθυμως  ΝΥ  |  φιλοσοφία]  +  τοις  μελλουσιν  λεγεσθαι  V 
2  μέγιστης]  +  ων  V  3  ει  αρα]  η  γαρ  V*  ου  γαρ  μεν  V*  4  ενπο- 
διστικων  (ι°)  Α  |  κυρκυειν]  κωλυειν  V  |  κακοηθιας  \  και  2°]  ρΓ  τε  V  |  αν- 

δρείας V:  ϊΐΰΓη  6  |  θυμού]  ρΓ  κυριενειν  αναφαίνεται  V  |  φόβου  και  πόνου  Κ 
5  ειποιεν  αν  τις  Κ*  ειποι  αν  τις  ̂ «^Υ  6  εαυτοί;]  αυτού  Κν  |  οιτι  και 
φρονησεως  Κν  |  τούτων]  των  τοιούτων  Κ  7  αυτοκράτωρ]  ρΓ  δεσπότης 
V  |  οπι  ευσεβής  &ν  8  ανδραγαθειας]  καλοκαγαθίας  £\  ανδρείας  V* 
(ανδραγ.  V1  ™Ζ)  |  αρετής        |  επτά]  ρΓ  των  ς\*  (ίπφΓοΙ)  ̂ ε  η)  9  πάντες 
Κ*  (άπαντες  Κ^1)  |  τους  εως  θαν.  πόνους 
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Α  ό  λογισμός.     τοτών  μεν  ονν  αρετών,  επεστί  μοι  επαινειν  τονς  κατά  ίο 
τούτον  τον   καιρόν   νπερ  της   καλοκαγαθίας  άποθανόντας  μετά  της 

μητρός  άνδρας·  των  δε  τιμών  μακαρίσαιμ   αν.     11  θανμασθεντες  γαρ  ιι 
€  κείνοι  ου  μόνον   νπο   πάντων  ανθρώπων   επι    ττ}  ανδρία  κα\  ττ} 

νπομοντ},  αλλά  και  νπο  τών   αϊκισαμενων,   α'ίτιοι   κατέστησαν  τον 
καταλνθηναι  την  κατά  τον  έθνους  τυραννίδα,  νικήσαντες  τον  τύραννον 

τι)  νπομονη,  ώστε  καθαρισθηναι  δι  αντών  την  πατρίδα.     12 άλλα.  και  ΐ2 
7Γ6/34  τούτον  ννν  αντίκα  δη  λέγειν  εζεσται,  άρζαμενων  της  νποθεσεως, 
οπερ  εϊωθα  ποιεΐν,  καϊ  όντως  εις  τον  περί  αντών  τρέπομαι  λόγον, 
δόζαν  διδούς  τώ  πανσόφω  θεώ. 

Ι3Ζητονμεν  δη  τοίννν,  ει  αντοκράτωρ  εστίν  τών  παθών  ό  λογισμός,  ιτ, 
τ*  διακρινωμεν  δε,  τί  ποτε  εστίν  λογισμός,  κα\  τι  πάθος,  καϊ  πόσαι  14 
παθών  εϊδεαι,  καϊ  εΐ  πάντων  ε'πικρατεΐ  τούτων  6  λογισμός.  Ι5λογισμός  15 
μεν  δη  τοίννν  εστίν  νους  μετά  ορθόν  βίον  προτιμών  τον  σοφίας  λόγον. 

τ6σοφία  δη  τοίννν  εστίν  γνώσις  θείων  κα\  ανθρωπίνων  πραγμάτων,  ι6 
καϊ  τών  τοντων  αιτίων.  17 αντη  δη  τοίννν  εστίν  η  τον  νόμον  παι-  τη 
δια,  δι  ης  τά  θεια  σεμνώς  κα\  τά  ανθρώπινα  σνμφερόντως  μαν- 
θάνομεν.  χ8Ύής  δε  σοφίας  ειδεαι  καθεστάσιν  φρόνησις  κα\  ι8 
δικαιοσύνη  και  ανδρία  και  σωφροσννη.  19 κνριωτάτη  δε  πάντων  η  19 
φρόνησις'  εζ  ης  δη  τών  παθών  6  λογισμός  επικρατεί.  20 παθών  δε  ζο 
φύσεις  είσϊν  αι  περιεκτικώταται  δύο,  ηδονή  τε  και  πόνος·  τούτων  δέ 
εκάτερον  κα\  περ\  την  ψνχήν  πεφνκεν.  ζιπολλα\  δε  κα\  περ\  την  2ΐ 
ηδονην  κα\  τον  πόνον  παθών  εϊσιν  άκολονθίαι.  22  προ  μεν  ονν  της  ιι 
ηδονής  εστίν  επιθνμία·  μετά  δε  την  ηδονην,  χαρά.     23 προ  δε  τον  23 

10  κατα  τούτον]  κατ  εκείνον  V  |  άνδρας]  παιδας  V  |  μακαρισαιμι  V3  |  αν] 
+  αυτούς  V  11  οπι  εκείνοι  Χ  |  επι  τη  ανδρία  (-δρεια  V)]  επ  ανδρια  Κ  | 
και  τη  υπομονή]  οιώ  Χ*  και  υπομ.  &\°·3ν  12  τούτου]  του  Ν  τούτων  V  |  οηΐ 
νυν  V  |  αρξαμενω  XV  |  οπι  €45  V  |  αυτόν  V*  (αυτών  V3)  13  ζητουμεν  δη 
τοινυν]  ζητουμένου  δη  τούτου  V  |  αυτοκράτωρ]  δεσπότης  V  |  εστί  Χ*  (-τιν  Κε-3) 
14  διακρινωμεν  δε]  διακρινομεν  Χ*  και  διακρινομεν  Χε·3  διακρινωμεν  V  |  οπι  τι 
2°  Χ  |  παθών]  ρΓ  των  V  15  οπι  μεν  Χ*  (Ηαο  Νε·3)  |  οπι  δη  V  |  ορθού 
(-θους  Α)  βιου]  ορθού  λογού  XV  |  σοφίας  λογον]  σοφίας  βιον  Χ  σοφον  βιον  V 
16  γνως  V*  (γνωσις  ν3(νίί1))  |  ανθρωπιών  Χ  17  παιδεία  V  |  συμφε- 
ροντως]  υμφερ  Γ650Γ  Χ1  18  καθεστηκασιν  &  + τέσσαρες  Χ0·15  |  ανδρεία  V 
19  κυριοτατη  Α  κυριοτητι  V*  (-τατη  V3)  |  δη]  δεη  (δίο)  Α  δε  Κ  |  των  παθών] 
οιπ  των  Χ  20  φύσις  ΧΑ  |  εκατερος  Χ*  εκατερων  V*  (-ρον  Χε·3ν3)  |  και 
περι]  ρΓ  και  περι  το  σωμα  η  γλωσσά  (δϊε)  V*  ΐπιρΓοΙ)  7  7^·  ν1^01"*)  | πεφυκος  V3  21  πολλά  Α  \  τώ\  πόνων  Α  (δ6(1  το  ρπιΐδ  ιιί  νΐά)  |  παθών] 
αγαθώ\  Χ  |  ακολουθιαι]  ακόλουθ  Γ€50Γ  Χ1 
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24  πόνου  εστίν  φόβος·  μετά  δε  τον  πόνον,  λύπη.     2Α  θυμός  δε  κοινόν  Α 
πάθος  εστίν  ηδονής  και  πόνου,  εάν  εννοηθή  τις  οτε  αύτω  περιέπεσαν. 

25  25«ν  δε  τή  ηδονή  εστίν  καϊ  ή  κακοήθης  διάθεσις,  πολυτροπωτάτη 
26  πάντων  τών  παθών  ονσα.    26  κατ  α  μεν  ψυχής  άλαζονία,  κα\  φϊλαργυ- 
27  ρία,  καϊ  φιλοδοξία,  κα\  φιλονεικία,  και  βασκανία-  27  κατά  δε  το  σώμα 
28  παντοφαγία,  κα\  λαιμαργία,  κα\  μονοφαγία.  2%καθάπερ  ουν  δυοίν 

του  σώματος  κα\  τής  ψυχής  φυτών  όντων  ηδονής  τε  και  πόνου,  πολλα\ 

29  τούτων  τών  παθών  είσιν  παραφυάδες"  29  ών  έκαστος  ό  πανγεωργος 
λογισμός  περικαθαίρων  τε  καϊ  άποκνίζων  και  περιπλεκων  και  επάρ- 
δων  και  πάντα  τρόπον  μεταχεων  εξημεροι  τάς  τών  ηθών  κα\  παθών 

30  νλα$·.  3°Ό  γαρ  λογισμός  τών  μεν  αρετών  εστίν  ήγεμών,  τών 
δε  παθών  αυτοκράτωρ,  επιθεωρεί  γε  τοίνυν  πρώτον  δια  τών  κωλυτι- 
κών  τής  σωφροσύνης  έργων,  οτι  αυτοδεσποτός  εστίν  τών  παθών  ό 

3ΐ  Χογισμός.     31  σωφροσύνη  δή  τοίνυν  εστίν  επικράτεια  τών  επιθυμιών. 
32  ̂ τών  δε  επιθυμιών  αί  μεν  είσιν  ψυχικαί,  αι  δε  σωματικαί·  κα\  τού- 
33  των  αμφοτέρων  ό  Χογισμός  επικρατεϊν  φαίνεται.  33επει  πόθεν 

κινούμενοι  προς  τάς  άπειρημενας  τροφάς,  άποτρεπόμεθα  τάς  εξ  αυτών 
ήδονάς ;   ούχ  ότι  δύναται  τών  ορέξεων  επικρατεϊν  ό  λογισμός ;  εγώ 

34  μ*ν  οίμαι.  3*τοιγαροΰν  ενύδρων  επιθυμούντες  καϊ  όρνεων  και  τετρα- 
πόδων, παντοίων  βρωμάτων  τών  άπηγορευμενων  ήμϊν  κατά  τον  νόμον 

35  άπεχόμεθα  διά  την  του  λογισμού  επικράτειαν.  3*  αντέχεται  γαρ  τά 
τών  ορέξεων  πάθη  υπό  του  σώφρονος  νοός  άνακαμπτόμενα'  και 
φιλοτιμούνται  πάντα  τά  του  σώματος  κινήματα  υπό  του  Χογισμου. 

II   ι        ΙΚαι  τί  θαυμαστόν,   εΐ  αι  τής  ψυχής  έπιθυμίαι  προς  την  του 
2  κάΧΧους  μετουσίαν  άκυροΰνται;    2 ταύτη   γοΰν    ό   σώφρων  Ιωσήφ 
επαινείται,  οτι  τω  Χογισμω  διάνοια  περιεκράτησεν  τής  ήδυπαθείας. 

3  3νέος  γάρ  ών  και  ακμάζων  προς  συνουσιασμόν  ήκύρωσεν  τω  Χογισμω 

24  και]  ρΓ  τε  V  |  οτε]  οτι  &ν  25  εν  τη  ηδ.  δε  Κ*ν  |  εστίν]  ενεστΐ\ &ν  |  πολνττοτρωτατη  (ίάο)  Α  |  ονσα  των  παθών  26  κατα]  και  τα 
^  |  αλαζονεία  V3  |  φιλοδοξία]  κενοδοξία  V  27  και  λαιμαργία  και  νομο- 
φαγια  Α  και  μονοφαγία  και  λαιμαργία  Κ  και  μονοφαγία  V  28  δυειν  | 
παθών]  φυτών  Κ  29  εκαστην         (-τιν  V*  -την  V3)  |  οηι  τε  ̂   |  επαρ- 
δων]  δων  δΐιρ  Γ0.5  Χ1  30  αυτοκράτωρ]  δεσπότης  V  |  γε  τοίνυν  πρώτον] 
τοινυν  πρ.  Χ*  δε  πρ.  Κ0·3·  ̂   γε  το  πρ.  V  31  οηι  δη  V  |  επικρατια 
Κ\τ*  (-τεια  V3)  32  οηι  και  V  |  επικρατεϊν  ο  λογισμός  Κ  33  άπο- 

τρεπόμεθα] αποστρεφομεθα  &\/  \  μεν]  γαρ      |  οιμε|  (δίο)  Α  34  παν- 
τοίων] ρΓ  και  Χ  |  βρωματων  των]  βρωματα  όντων  Α  |  κατα]  δια  Κ*  (κατα 

£\ε·3)  |  επικρατιαν  V*  (-τειαν  V3)  35  ανέχεται  Ν  |  ανακαμπτομενα  (-μεθα 
Α)]  ανακοπτομενα         |  φιλοτιμούνται]  φιμουται  Κ  (φειμ.)  V  II  2  οηι 
τω  λογισμω  Κ  |  περιεκρατησε  V  3  ηκυρωσε  ̂  
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Α  τον  τών  παθών  οίστρον.    Αού  μόνον  δε  την  της  ήδυπαθείας  οϊστρη-  4 
λασίαν  επικρατείν  6  λογισμός  φαίνεται,  αλλά  και  πάσης  επιθυμίας. 
5λεγει  γούν  ό  νόμος  Ουκ  επιθυμήσεις  την  -γυναίκα  του  πλησίον  σου,  $ 
ούδε  όσα  τω  πλησίον  σου  εστίν.    6 καίτοι  οτε  μη  επιθυμεΐν  εΧρηκεν  6 
ημάς  ό  νόμος,  πολύ  πλέον  πείσαιμ  αν  υμάς,  οτι  των  επιθυμιών  κρα- 

τειν δύναται  ό  λογισμός,  ωσπερ  και  των  κωλυτικών  της  δικαιοσύνης 

παθών.    7επε\  τίνα  τρόπον  μονοφάγος  τις  ων  το  ήθος,  και  γαστρ'ι-  7 
μαργος,  κα\  μέθυσος,  μεταπαιδεύεται,  ει  μη  δηλον  οτι  κύριος  εστίν 

των  παθών  ό  λογισμός ;  ζαύτίκα  γούν  τω  νόμω  πολιτευόμενος,  καν  8 
φιλάργυρος  τις  εϊη,  βιάζεται  τον  εαυτού  τρόπον,  τοις  δεομενοις  δανί- 
ζων  χωρίς  τόκων,  κα\  το  δάνιον  τών  εβδομάδων  εντάσσων  χρεοκο- 
πούμενος.    9  καν  φειδωλός  τις      υπό  του  νόμου  κρατείται  δια  τον  λο-  $ 
γισμόν,  μήτε  επικαρπούμενος  τους  άμητους,  μητε  επιρωγολογούμενος 

τους  αμπελώνας·  κα\  επι  τών  έτερων  δ'  εστίν  επιγνώναι  τοϋθ',  οτι 
τών  παθών  εστίν  ό  λογισμός  κρατών.     10  ό  γαρ  νόμος  και  της  προς  ίο 
γονείς  εύνοιας  κρατεί,  μη  καταπ ροδιδούς  την  άρετην  δι  αυτούς·  11  και  ιι 
της  προς  γαμέτης  φιλίας  επικρατεί,  δια  παρανομίαν  αυτήν  άπελεγχων 
12καί  της  τέκνων  φιλίας  κυριεύει,  δια  κακίαν  αυτών  κολάζων  και  της  τι 
φΐλων  συνήθειας  δεσπόζει,  δια  πονηρίας  αυτούς  εξελέγχων.     Ι3και  13 
μη  νομίσητε  παράδοξον  είναι,  οπου  και  εχθραν  ό  λογισμός  επικρατείν 

δύναται  δια  τον  νόμον,  14μηδέ  δενδροτομών  τα  ήμερα  τών  πολεμίων  14 
φυτά,  τα  δε  τών  εχθρών  τοις  άπολεσασιν  διασώζων,  κα\τά  πεπτωκότα 

συνεγείρων.  ι5Και  διά  τών  βιαιοτερων  δε  παθών  κρατείν  όλο-  15 
γισμός  φαίνεται,  φιλαρχίας  και  κενοδοξίας  και  άλαζονίας  και  μεγαλαυ- 
χίας  και  βασκανίας.     10  πάντα  γαρ  ταύτα  τα  κακοήθη  πάθη  ό  σώφρων  ι6 
νους  απωθείται,  ώσπ  ε  ρ  και  τον  θυμόν  καϊγάρ  τούτου  δεσπόζει.     17 θυ-  17 

4  ου]  ρΓ  και  Κ*  (ϊτηρΓοΙ)  ̂ ε·α«  €·ι>)  |  την  της]  της  της  (δίο)  Α  την  επι  της  Ν* 
(ίιηρΓοΙ)  ί^·3)  V  |  ο  λογισμός  επικρατείν  Κ  5  οηι  σου  2°  V  6  οηι 
οτε  V  |  πεισαιμι  αν  V3·  |  δύναται  κρατειν  V  |  παθών]  πασών  Α  (ω  Γ£50Γ  Α1) 
7  τινα  τις  τρόπον  μονοφαγος  (-γως  V)  £<ν  |  και  2°]  ρΓ  η  &ν  8  τω  νομω] 
ρΓ  ο  V  |  ειη]  η  \  εαυτού]  αυτού  Κ  |  δανεικών  V3-  \  οηι  και  V  |  δανειον  V*  ] 
εντασσων]  ενστασων  |  χρεωκοπ.  V3-  9  εττικαρπολογουμενος  ς\Υ  \  επι- 
ρωλογ.  V*  (επιρωγολογ.  V1)  |  έτερων]  έργων  |  δ]  δε  |  τουθ]  τούτο 
£<ν  |  κρατών]  ν  δΐιρ  Γαδ  Α3  (-τωρ  Α*νίά)  10  γονέας  V  11  προσ- 
γαμετης]  προς  γαμετην  £\Ύ  \  παρανομίαν]  ρτ  την  12  αυτών]  αυτούς 

αυτα  V  |  συνηθιας  Ο.  \  πονηριαν  ΚΥ"  |  εξελεγχων]  έλεγχων  V       13  εχθραν ο  λογισμός  εττικρατειν]  έχθρας  επικρ.  ο  λογ.  £<ν  14  μηδε]  μητε  XV  | 
αττολεσασι  &ν  15  οιη  δια  &ξ<:.3.  ε·ϊ>  V  |  βιοτερων  (δίο)  Α  |  κρατειν] 
εττικρατειν  \^.Ζ·&  \  φιλαρχιας]  φιλαργυρίας  Κ*  (-χια?  Κα1:>)  |  αλα^ονβιαϊ  £<ΥΗ 
16  οηι  τα  Κ*  (ηαΐ)  Ν^*) 
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μούμενος  γε  τοι  Μωσης  κατά  Ααθάν  και  *  Αβειρών ,  ου  θνμώ  τι  κατ*  αν-  Α 
ι8  τών  εποίησεν,  αλλά  λογισμω  τον  θυμόν  διητησεν.     18  δυνατός  γάρ 

ό  σώφρων  νους.,  ως  εφην,  κατά  τών  παθών  άριστενσαι,  κα\  τά  μεν 

19  αυτών  μεταθεϊναι,  τά  δε  κα\  άκνρώσαι.     19επε\  διά  τί  ό  πάνσοφος 
ημών  πατήρ  Ιακώβ  τους  περί  Συμεών  και  Αενε\ν  αιτιάται,  μη  λογισμω 

τους  Σικιμίτας  εθνηδόν  άποσφάζαντας,  λέγων  'Έπικατάρατος  6  θυμός 
2ο  αυτών  ;  20 ει  μη  γάρ  εδύνατο  τών  θυμών  6  λογισμός  κρατείν,  ουκ  άν 
2ΐ  είπεν  ούτως.     2Ιόπηνίκα  γάρ  ό  θεός  τόν  ανθρωπον  κατεσκεύασεν,  τά 
22  πάθη   αυτού   κα\  τά  ηθη  περιεφύτενσεν   22 και  τηνικαυτα  δε  περί 

πάντων  τον  ιερόν  ηγεμόνα  νουν  διά  τών  αισθητηρίων  ενεθρόνισεν 

23  23καί  τούτω  νόμον  εδωκεν,  καθ*  6ν  πολιτευόμενος  βασιλεύσει  βασιλείαν 
σώφρονά  τε  και  δικαίαν  και  άγαθην  και  άνδρε'ιαν. 

24  24Πωρ  ονν,  ε'ίποι  τις  αν,  ει  τών  παθών  6  λογισμός  κρατεί,  λήθης 
ι  και  αγνοίας  ου  κρατεί;  ιεστι  δε  κομιδη  γελοίος  6  λογισμός·  ου  γάρ 
τών  εαυτού  παθών  ό  λογισμός  επικρατειν  φαίνεται,  αλλά  τών  σω- 
ν ματικών.     2 οίον  επιθνμίαν  τις  υμών  ου  δύναται  εκκόψαι,  αλλά  μη 

3  δουλωθηναι  τη  επιθυμία  δύναται  ό  λογισμός  παρασχεσθαι.  3θυμόν 
τις  ου  δύναται  εκκόψαι  υμών  της  ψυχής,  αλλά  τω  θνμώ  δυνατόν  βοη- 

4  θησαι.    4 κακοηθειάν  τις  υμών  ον  δύναται  εκκόψαι,  αλλά  το  μη  καμ- 
5  φθηναι  τη  κακοήθεια  δννατόν  ό  λογισμός  σνμμαχησαι.     5ού  γάρ  εκρι- 
6  ζωτης  τών  παθών  ό  λογισμός  εστίν,  αλλά  ανταγωνιστής.    6 εστίν  γονν 
τούτο  διά  της  Αανειδ  τον  βασιλέως  δίψης  σαφεστερον  επιλογίσασθαι. 

7  7 ε'πε\  γάρ  δι'  ολης  ημέρας  προσβάλλων  τοϊς  άλλοφύλοις  ό  ΑανεΙδ  πολ- 
8  λούί  αντών  άπεκτεινεν  μετά  τών  του  έθνους  στρατιωτών,  Ζτότε  δη 
γενομένης  εσπέρας,  ιδρών  και  σφόδρα  κεκμηκώς,  επ\  την  βασίλειον 

17  Μωνσης  V  |  Αβιρων  V*  (-βηρ.  V3)  18  δυνατοί]  ικανός  Ν*  (δυν.  «V 
Κε·ι>)  |  μεταθεϊναι]  μετα  δυρ  Γαδ  Α1^)  19  Σικειμιτας  Α  |  αντων]  +  οτι 
αυθάδης  V  20  εδννετο  Α  |  των  θυμών  ο  λογισμοί]  του  θυμού  ο  λογ.  ̂  
ο  λογ.  των  παθών  V  21  κατεσκεΰασεν  τον  ανθρωπον  Ν  22  και 
τηνικαυτα  δε]  τηνικαυτα  δε  δυρ  Γ3.δ  ΑΆ  ηνικα  δε  Κ  πίνακα  δε  V  |  περι]  επι 

|  πάντων]  +  των  (δΐο)  Α  23  και  ι°]  ι  δΐιρ  Γαδ  3         Α1  |  δεδωκεν 
Κ  |  βασιλείαν]  βα  δυρ  Γαδ  Αα  |  οιη  και  ι°  Α  24  ειποιτε       (ειποι  τις  αν 

I  κρατεί  ι°]  δεσπότης  εστίν  V  24 — III  1  οιη  κρατεί  λήθης... εαυτού 
παθών  ο  λογισμός  £·ί*  Ιιαΐ)  δεσπότης  εστίν  ο  λογισμός  λήθης  και  άγνοιας  ου 
κρατι  εστίν  δε  κομιδη  γελοίος  ο  λόγος  ου  γαρ  των  εαυτού  παθών  ο  λογισμός 
(αχίά  κρα  δθ<1  ηίΓδϋδ  ϊιτφΓοΙ))  Κ°  III  1  εστίν  V  |  λογισμός  ι°]  λόγος 
V  |  επικρατειν]  κρατειν  Κς·α  επικρατων  V  |  αλλα]  αλα  (βίο)  ̂   2  εκκοψαι 
ου  δύναται  υμων  Κ  ου  δυν.  εκκ.  υμ.  V  |  μη  δουλ.]  ρΓ  το  V  |  παρεχεσθαι  Κ* 
(παρασχ.  Κ0-1)  V  3  υμων  εκκοψαι  Χ  |  δυνατόν]  +  τον  λογισμον  ί<ν 
4  κακοηθιαν,  κακοηθια  Κ  |  δυνατόν]  δυναιτ  αν  &  δύναται  V  7  ημέρας]  ρΓ 
της  V  |  προσβαλων        |  ο  Ααυειδ]  οηι  ο  V  8  ίδρων]  ρΓ  εσπευδεν  Κ 
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Α  σκηνην  ηλθεν,  περ\  ην  ό  πάς  τών  προγόνων  στρατός  εστρατοπεδεύκει. 

9 οι  μεν  ονν  άλλοι  πάντες  έπΐ  το  δεϊπνον  ησαν'  10 ό  δε  βασιλεύς  ως  ̂ 0 
μάλιστα  δίψων,  καίπερ  άφθονους  εχων  πηγάς,  ουκ  ηδύνατο  δι  αυ- 

τών Ιάσασθαι  την  δίψαν.    11  αλλά  τις  αυτόν   αλόγιστος  επιθυμία  ιι 
του  παρά  τοΊς  πολεμίοις  ύδατος  επιτείνουσα  συνεφρυγε,  και  λυουσα 

κατεφλεγεν.     12οθεν  των  υπερασπιστών  επ\  ττ}  του  βασιλέως  επι-  ΐ2 
θυμία  σχετλιαζόντων ,  δύο  νεανίσκοι  στρατιώται  καρτεροί,  καταιδε- 
σθεντες  την  του  βασιλέως  επιθυμίαν,  τάς  πανοπλίας  καθωπλίσαντο, 

και  κάλπιν  λαβόντες  υπερέβησαν  τους  τών  πολεμίων  χάρακας·  Ι3καί  13 
λαθόντες  τους  τών  πυλών  άκροφύλακας,  διεξηεσαν  ευράμενοι  κατά 

πάν  το  τών  πολεμίων  στρατόπεδον.     14 και  άνευράμενοι  θαρράλεως  14 
την  πηγην,  εξ  αυτής  εγεμισαν  τω  βασιλεϊ  το  ποτόν.     15  ό  δε  κάι  περί  15 
την  δίψαν  διαπυρούμενος,  ελογίσατο  πάνδεινον  είναι  κίνδυνον  τη 

ψυχή  λογισθεν   ίσοδύναμον  το   ποτον   άίματι.     ι66θεν   άντιθεις  τη  ι6 
επιθυμία  τον  λογισμόν,  εσπεισεν  το  πόμα  τω  θεω.     17 δυνατός  γαρ  τη 
ο  σώφρων  νους  νικήσαι  τάς  τών  παθών  άνάγκας,  κάι  σβεσαι  τάς  τών 

οίστρων  φλεγμονάς,  18  και  τάς  τών  σωμάτων  άλγηδόνας  καθ'  ΰπερ-  ι8 
βολην   οϋσας   καταπαλάϊσαι,   και  της   καλοκάγαθίας   του  λογισμού 
άποπτύσαι  πάσας  τάς  τών  παθών  επικρατίας. 

19'Ήδη  δε  και  ό  καιρός  ημάς  καλεί  επί  την  άπόδειξιν  της  ιστορίας  19 
του  σώφρονος  λογισμού.      2°επειδη  γάρ  βαθείαν   εϊρηνην   δια  την  ζο 
ευνομίαν  οι  πατέρες  ημών  είχον,  κάι  επραττον  καλώς,  ώστε  κάι  τον 
της  Ασίας  βασιλέα  Σέλευκον  τον  Νικάνορα   και  χρήματα  εις  την 
ιερουργίαν  αύτοϊς  άφορίσαι,  και  την  πολιτίαν  αυτών  άποδεχεσθαι· 
21  τότε  δη  τίνες  προς  την  κοινην  νεωτερίσαντες  όμόνοιαν  πολυτρόπως  ζι 
εχρησαντο  συμφοράίς.  1Σίμων  γάρ  τις  προς  Όνίαν  άντιπολι-  ι  IV 
τευόμενος  τόν  ποτε  την  άρχιερωσύνην  έχοντα  διά  βίου,  καλόν  και 

Ην       8  εστρατοπαιδευκεν  V*  (παιδ.  V3)  10  οιτι  ως  Κ  11  διεφρυγε\ 
σννεφρυγεν  \\Ζ·ΆΥ  12  υπερασπιστών]  υπασπιστών  ^  |  πανοπλίας] 

παντενχιας  ςϊΥ  \  καλπην  Κ  καρπιν  V*  καρπην  ν1^)  12 — 13  χάρα- 
κας] και  δΐιρ  Γαδ  61  ίη  ιώ§  Α3  13  ευράμενοι]  ανενρωμενοι  Ν*  ανερευ- 

νωμενοι  |  στρατοπαιδιον  Α*  (-δον  Α?νί{1)  14  ανενραμενοι]  ανεραυ- 
νομενοι  (δϊο)  V  |  θαρραλεως  την  πηγην  εξ  αυτής]  τη\  πηγην  εξ  αντ.  θαρρ. 
α,Ϋ  |  εγεμισαν]  εκομισαν         |  το  βασ.  V*  (τω  β.  V3)  15  και  περι] 
καιπερ  ί<  και  V  |  τη  δίψα  V*  τη  διψη  V3  |  τη  ψυχή]  οιτι  τη  Κ  |  το  ποτον] 
οχϊϊ  το  16  πομα  δπρ  Γαδ      ίη  ιτι§  Α3  18  ούσας]  ρϊ  δυνατας 
&  |  τη  καλοκαγαθία  Ν\7  |  επικράτειας  Κν3  19  οηι  και  V  20  τον 
Ήικανορος  V  |  αποφορισαι  Α  (αφορισαι  V)   |   πολειτειαν  Κ  πολιτεία»/  V 
21  τοτε  δη  τινες\  προς  την  ίη  ηι§  εΙ  δηρ  Γαδ  Α3  |  πολυτροποις 
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αγαθόν  άνδρα,  επειδή  πάντα  τρόπον  διαβάλλων  υπέρ  τού   έθνους  Α 

2  οίκ  'ίσχυσεν  κακώσαι,  φυγάς  ωχετο,  τήν  πατρίδα  προδώσων.  2όθεν 
ηκων  προς  *Απολλώνιον,  τον  "Συρίας  τε  και  Φοινίκης  και  Κιλικίας 

3  στρατηγόν,  ελεγεν  3Έϋνους  ων  τοϊς  του  βασιλέως  πράγμασιν  ηκω, 
μηνύων  πολλάς  ιδιωτικών  χρημάτων  μυριάδας  εν  τοίς  Ιεροσολύμων 
γαζοφυλακίοις  τεθησαυρίσθαι  τώ  ιερώ  μη  επικοινωνούσας,  αλλά  προσ- 

4  ήκειν  ταύτα  Σέλευκο)  τω  βασιλεϊ.  4 τούτων  έκαστα  γνούς  ό  Απολ- 
λώνιος, τον  μεν  Σίμωνα  της  εις  τον  βασιλέα  κηδεμονίας  επαινεί,  προς 

δε  τον  Σέλευκον  άναβάς   κατεμήνυε  τον  τών  χρημάτων  θησαυρόν 
5  5 και  λαβών  τήν  περί  αύτών  έξουσίαν,  ταχύ  είς  τήν  πατρίδα  ημών 
6  μετά  του  καταράτου  Σίμωνος  κα\  βαρυτάτου  στρατού  6  προσελθών, 
ταΐς  τού  βασιλέως  έντολαϊς  ηκειν   ελεγεν,   οπως  τα  Ιδιωτικά  του 

7  γαζοφυλακίου  λάβοι  χρήματα.  7  και  τού  έθνους  προς  τον  λόγον 
σχετλιάσαντος  άντιλέγοντός  τε,  πάνδεινον  είναι  νομίσαντες  ει  οι  τάς 
παρακαταθήκας  πιστεύσαντες  τω  ιερω  θησαυρω  στερηθήσονται,  ως 

8  οίόν  τε  ην,  έκώλυον.    Βμετά  απειλής  δε  ό  Απολλώνιος  άπηει  εις 
9  το  ιερόν.  9τών  δε  Ιερέων  μετά  γυναικών  κα\  παιδιών  εν  τώ  ιερώ 
ικετευσάντων  τον   θεον   ύπερασπίσαι  τού  καταφρονουμένου  τόπου, 

ίο  10 ανιόντος  τε  μετά  καθωπλισμένης  στρατιάς  τού  Απολλώνιου  προς 
τήν  τών  χρημάτων  άρπαγήν,  ούρανόθεν  προυφάνησαν  έφιπποι  άγ- 

γελοι περιαστράπτοντες  τοίς  οπλοις,  καϊ  πολύν  αύτο'ις  φόβον  τε  και 
ιι  τρόμον  ένιόντες.  11  καταπεσών  γε  τοι  ήμιθανής  ό  Απολλώνιος  έπ\ 

τον  πάμφυλον  τού  ιερού  περίβολον,  τάς  χείρας  έξέτεινεν  εϊς  τον 
ούρανόν,  μετά  δακρύων  τούς   Εβραίους  παρεκάλει,  οπως  περ\  αύτού 

ΐ2  ευχόμενοι,  τον  επουράνιον  έξευμενίσωνται  στρατόν.  12 ελεγεν  γάρ 
ήμαρτηκώς,  ώστε  και  άποθανεΐν  άξιος  ύπάρχειν,  πάσίν  τε  άνθρώποις 

IV  1  διάβολων  V  2  ηκως  Α  |  προς]  ως  Ν  3  μηνυσων  V  |  γαζο-  «V 
φυλακειοις  Ανα  |  τεθησαυρισται  Α  |  τω  ιερω  (ω  5ΐιρ  πίδ  Α2?)]  τοις  ιεροις  Κ  \ 
αλλα]  και  £<ν  4  τουτωι>]  +  δε  V  |  κατεμηνυσε  £<  |  τον  40]  το  Α*  (τον  Α1) 
5  λαβών]  ελαβεν         |  ταχύ]  ρΓ  και  6  προελθων  Κ*  (προσελθ. 
^°·α)  |  ηκειν]  εικειν  V3  |  γαζοφυλακίου  (-κειου  ΎΆ)  λαβοι  δΐιρ  γο.5       ίη  πΐ£  Α* 
7  σχετλια'ζοντος  ^  |  αντι\εγοντο%  τε]  και  αντιλ.  V  |  εναι  Α*  (ειν.  Α1)  |  νο- μίσαντες] νοησαντες  Κ  |  οι  ταϊ  παρακατα^καϊ]  τας  παρ.  οι  ς\  \  πιστευσαντας  Α 
8  απειλών  Κ  |  Απωνιος  Α*  (Απολλ.  Α1)  9  ιερέων]  γεραιων  \\  \  του] 
+  ιερού  |  τόπου]  ρΓ  τοι»  Κ  10  οπι  τε  ι°  νν1<1  |  στρατιαί]  ρΓ  της  |  τω 
Απολλωνιω  V  |  077^01  προυφάνησαν  έφιπποι  Κ  έφιπποι  προεφανησαν  αγγ. 
V  |  αυτού]  αυτών  ̂   |  ενιοντες]  ενιε\τες  Κ  11  γε]  δε  £<Υ  |  οιτι  ο  Απολ- 

λώνιος V  |  μετα]  ρΓ  και  |  7τα/3εκαλβι]  ρε  δΐιρ  Γαδ  Α3  |  ευξομενοι  (εξ. 
Α*  6μ£·  Αλ?)]  προσευζαμενοι  |  επουράνιον]  ουρανιον  12  τε] δε  V 
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Α  ύμνησαν  σωθείς  την  τον  ιερόν  τόπον  μακαριότητα.    13τοίιτοις  επαχθείς  13 
τοις  Χόγοις  Όνίας  ό  άρχιερενς,  καίπερ  άΧΧως  ενΧαβηθεΧς  μη  ποτε 

νομ'ισειεν  6  βασιΧενς  ΣεΧενκος  εξ  ανθρωπινής  επιβονΧής  και  μη  θείας 
δίκης  άνηρήσθαι  τον  ΆπολΧώνιον,  ηνξατο  περί  αντον.     14 και  ό  μεν  14 
παραδόξως  διασωθείς   ωχετο,   δηΧώσων   τω    βασιΧει   τα  σνμβάντα 

αντω.  Ι5ΎεΧεντησαντος  δε  ΣεΧενκον  τον  βασιΧεως,  διαδεχε-  15 
ται  την  αρχήν  6  νιος  αντον  *Αντίοχος  Επιφανής,  άνήρ  νπερήφανος, 
δεινός'   16  ος  καταΧύσας  τον  Όνίαν  της  άρχιερωσννης  Ιάσονα  τον  τ6 
άδεΧφον  αντον  κατεστησεν  αρχιερέα,  17 σννθεμενον  δωσειν,  εΐ  επιτρε-  χη 
ψειεν  αντω  τήν  αρχήν,  κατ'  ενιαντον  τρισχιΧια  εξακόσια  εξήκοντα 
τάΧαντα.     18 ό  δε  επετρεψεν  αντω  άρχιεράσθαι  και  τον  εθνονς  άφη-  ιδ 
γεϊσθαι.     Ι9δ?  και  εξεζήτησεν  το  έθνος,  και  εξεποΧίτενσεν  επί  πασαν  19 
παρανομ'ιαν'   Ζ0ωστε  μη  μόνον  επ'  αντί}  τή  ακρα  της  πατρίδος  ήμών  2ο 
γνμνάσιον  κατασκενάσαι,  αλλά  και  καταΧνσαιτήν  τον  ιερού  κηδεμονίαν. 

2ιεφ'  οίς  άγανακτήσασα  ή  θεία  δίκη  αντόν  τοι  τον  Άντίοχον  εποΧεμησεν.  ζχ 
22επειδή  γαρ  ποΧεμων  ήν  κατ  Α'ίγνπτον  ΤίτοΧεμαίω,  ήκονσεν  τε  οτι  22 
φήμης  διαδοθείσης  περί  τον  τεθνάναι  αίτόν,  ως  ενι  μάΧιστα  χαίροιεν 

οι  ΊεροσοΧνμειται,  ταχέως  επ'  αντονς  άνέζενξεν.    23  και  ώ$·  επόρθησεν  23 
αντονς,  δόγμα  εθετο,  οπως  εΐ  τίνες  αντων  φάνοιεν  τω  πατρίω  ποΧιτενό- 
μενοι  νόμω,  θάνοιεν.    24και  επεϊ  κατά.  μηδενα  τρόπον  ισχνεν  καταΧνσαι  24 
δια  των  δογμάτων  τήν  τον  εθνονς  εννοιαν,  αλλά  πάσας  τάς  εαντον 

α7Γ6ΐλά?  και  τιμωρίας  εώρα  καταΧνομενας,  25  ώστε  και  γνναΐκας,  οτι  25 
περιετεμον  τα  παιδία,  μετά  των  βρεφών  κατακρημνισθήναι,  προειδνίας 

οτι  τοντο  πείσονταΐ'  26 επεϊ  ονν  τά  δόγματα  αντον  κατεφρονειτο  νπο  ι6 
τον  Χαον,  αντος  διά  βασάνων  ενα  εκαστον  τον  εθνονς  ήνάγκαζεν, 
μιερών  άπογενομενονς  τροφών,  εξόμννσθαι  τον  Ίονδαισμόν. 

^Τίροκαθίσας  γε  τοι  μετά  τών  σννεδρων  6  τνραννος  Άντίοχος  επί  ι  V 

13  τούτοις]  ρχ  ελεγεν  V  |  νπαχθεις  &  \  Ονεια*  Χ  |  ανηρησασθαι  Α  ανη- 
ρησεσθαι  V  14  παραδόξως  διασωθείς]  παραδοξωσωθεις  V*  παραδόξως 
σωθείς  V1*  15  τελευτησαντος . .  ,ανηρ  ραεηε  εναηιιεΓε  ίη  V  |  ο  νιος]  οιη  ο 
Κ*  (ηαο  Κε·&)  |  Επιφανής]  ρτ  ο  Χ  |  δεινός]  ρχ  και  ΝΑ  16  ο$]  και  V  | 
Ονειαν  Ν  |  Ιασωνα  V  17  συνθεμένος  Ν*  (-νον  Κε·3)  |  τρισχι\ια]  χείλια 
Χ*  ,γ  Ν0·5  18  αρχιερασθαι]  ρν  και  XV  |  αφηγεισθαι  του  έθνους  Ν 
19 — V  11  ιηιιΐΐα  ΓεδΟΓ  V*  δαηΐ  ηιιαε  ραεηε  εναηιιεπηΐ:  ίη  V  19  οιη  ος 
Ν   |   εξεζήτησεν]  εξεδιητησεν  20  οιτι  αλλα  και  καταλνσαι  Α 
(Ιιαΰ  XV)  21  τοι]  αυτοις  Νν*8"  22  οιη  γαρ  Ν*  (ηαη  Ν1^)  |  τε] 
δε  νΓβ5εΓ  |  ενι  ίηεεΓίυπι  εδί  ίη  V  |  οι  Ιεροσολυμειται  χαίροιεν  Ν  |  Ιεροσολν- 
μιται  V  23  τίνες]  τις  Κ  |  φανιε\  (δίο)  Α  24  εννοιαν]  ευνομιαν  Ν  Υ 
εορα  Α  25  γυναίκας]  ρχ  τας  V  26  κατεφρονητο  V  |  του  εθνονς] 
τούτου  θνους  (δίο)  Α  |  μιαρων  XV  |  απογευσαμενους  V 

73<5 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Δ  ν  ι6 

τίνος  υψηλού  τόπου,  και  των  στρατευμάτων  αυτών  παρεστηκότων  Α 

2  κνκ\όθ(ν  ενόπλων,  2 παρεκέλευεν  τοϊς  δορυφόροις  ίνα  εκαστον  τών 
^Εβραίων  περισπάσθαι,  και  κρεών  ύείων  και  εϊδωλοθύτων  άναγκάζειν 

3  απογευεσθαι'    3«  δ«  τίνες  μη  θέλοιεν  μιεροφαγησαι,  τούτους  τροχι- 
4  σθέντας  άναιρεθηναι.  *  πολλών  δέ  συναρπασθέντων,  εις  πρώτος  εκ  της 
αγέλης  ΈβραΊος  ονόματι  Έλεάζαρος,  το  γένος  ιερεύς,  την  επιστημην 
νομικός,  και  την  ηλικίαν  προήκων,  και  πολλοίς  τών  περί  τον  τύραννον 

5  δια  την  ηλικίαν  γνώριμος,  παρήχθη  πλησίον  αύτοΰ.     5  και  αυτόν  ίδών 

6  ό  Άντίοχος  εφη  6>Εγώ  πρ\ν  αρξασθαι  τών  κατά  σου  βασάνων,  ώ 
πρεσβύτα,  συμβουλεύσαιμ  αν  σοι  ταύτα  οπως  άπογευσάμενος  τών 

ύείων  σώζοιο-  αιδούμαι  γάρ  σου  την  ηλικίαν  και  την  πολιάν,  ην 
μετά  τοσούτον  εχων  χρόνον  ου  μοι  δοκεϊς  φιλοσοφείν,  ττ)  Ιουδαίων 

7  χρώμενος  θρησκεία.    7 δια  τι  γάρ  της  φύσεως  κεχαρισμένης  καλλίστην 
8  την  τούδε  του  ζώου  σαρκοφαγίαν  βδελύττη;  8  και  γάρ  άνόητον  τούτο 
το  μη  άπολαύειν  τών  χωρ\ς  ονείδους  ηδέων,  και  αδικον  άποστρε- 

9  φεσθαι  τάς  της  φύσεως  χάριτας.  9  συ  δε  μοι  και  άνοητότερον  ποιή- 
ιο  σειν  δοκείς,  εϊ  κενοδοξών  περι  το  αληθές,  ιοετι  κάμού  καταφρονήσεις 

επ\  τη  ιδία  τιμωρία·  ουκ  έξυπνώσεις  από  της  φλυάρου  φιλοσοφίας 
ιι  υμών;  11  και  άποσκεδάσεις  σου  τον  ληρον^  τον  λογισμόν,  και  άξιον  Μ  V 

της  ηλικίας  άναλαβών  νουν  φιλοσοφήσεις  την  τού  συμφέροντος  άλη- 
ΐ2  θειαν,  12  και  προσκυνησας  μου  την  φιλάνθρωπον  παρηγορίαν  οϊκτει- 
13  ρήσεις  τό  σεαυτού  γήρας;  13 και  γάρ  ένθυμηθητι,  ώς  εί  και  τις  εστίν 

τησδε  της  θρησκείας  εποπτική  δύναμις,  συγγνωμονησειεν  σοι  επ\  πάσιν 

14  δι'  ανάγκην  παρανομία  γινομένη.  ηΎούτον  τον  τρόπον  επϊ 
την  εκθεσμον  σαρκοφαγίαν  έποτρύνοντος  τού  τυράννου,  λόγον  ητησεν 

ΐ5  ό  Έλεάζαρος.  15 και  λαβών  τού  λέγειν  έξουσίαν,  ήρξατο  δημηγορειν 
ι6  ούτως  ι6'Ή.μεϊς,  Άντίοχε,  θείω  πεπεισμένοι  νόμω  πολιτεύεσθαι,  ούδε- 

V  1  αντων]  αυτω  2  των  Εβραίων]  Εβραιον       (των  Εβραίων  ί*0·3)  |  «V 
περισπάσθαι]  επισπασθαι  XV  |  υιων  Αν*  (υειων  Νν3):  ίΐεηι  6  |  ιδωλοθντων 
(λ  δυρ  γο.3  ιιβϊ  ρήιΐδ  ν  \ιί  ν'ιά)  ί<  3  τις       (τίνες  Κ€·3)  |  θελοιεν]  θελουσι 
γτεβοΓ  (.\οιεν  ν*νί<1)  |  μιαροφαγησαι  &ν  4  οπτ.  Εβραίος  Ν  |  ονόματι]  του- 
νομα  V  (δε<1  νομα  ΓβδςΓ  ρ&Γΐϊπι  δυρ  Γαδ :  βΐδ  δοπρδίδδε  νϊοΐ  σνναρπ.  εις  τρω- 

τοί V*)  |  γνώριμος]  +  δια  την  φιΚοσοφιαν  V  6  εγω]  +  πρεσβυτα  &  |  οπί  ω 
πρεσβυτα  £<  |  οσοιπον  Α*  (τ  δυρβΓδΟΓ  Α1)  |  θρησκια  Χ  7  κεχαρισ  μενης]  χ  δυρ 
Γ&δ  Κ1  |  την  τούδε  τον  ζωου]  τούτου  του  ζ.  ννιΰ  8  των  χωρίς  ονιδονς  ηδεώ\ 
κ  δι  δΐιρ  Γαδ  εί  ίη  γπ£  Α3  |  αδικον]  ρΓ  δι  Α?π,£5'η'5ΐΓ  |  αποστρέφει]  Κ*  (-στρεφε- 
σθαι  Κ03)  10  καταφρονησειας  V""  11  ληρον]  οεΙΙ  όεδίιηί  ίη  V  ιΐδφΐβ 
XII 1,  ίοΐϊο  οοάΐοίδ  αβδοίδδο  |  των  λογισμών  ̂   |  αναλαβωνουν  Α  12  οικτιρη- 
σεις  Α  13  οηι  ως  Κ*  (ηα1;>  Κε·3)  |  θρησκείας]  +  νμων  Κ  |  σνγνωμ.  Α  συνγν  Κ  | 
πασιν]  παση  ̂        14  εχθεσμο\  Κ*  (εκθ.  16  Αντιωχε  Α  ]  ττεπεισμενω  Α 
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Α  μίαν  ανάγκην  βιαιοτεραν  είναι  νομίζομεν  της  προς  τον  νόμον  ημών 

ευπάθειας.    1?διο  δη  κατ  ούδενα  τρόπον  παρανομών  άξιούμεν.   18 και-  \% 
τοι  ει  και  κατά  άληθειαν  μη  ην  ό  νόμος  ημών,  ώς  σύ  ύπολαμβάνεις, 
θειος,  άλλως  δε  νομίζομεν  αυτόν  είναι  θείον,  ούδε  ούτως  εξόν  ημϊν  ην 

την  επ\  τη  ευσέβεια  δόξαν  άκυρώσαι.    19 μη  μικράν  ουν  είναι  νομίσης  19 
ταυτην,  εΐ  μιεροφαγησαιμεν,  άμαρτίαν.    20τό  γαρ  εν  μικροίς  και  εν  2ο 
μεγάλοις  παρανομεϊν  ίσοδύναμόν  εστίν  21  δι  εκατερου  γαρ  ώς  ομοίως  2ΐ 
ό  νόμος  ύπερηφανειται.    22χλευάζεις  δε  ημών  την  φιλοσοψίαν,  ώσπερ  22 
ού  μετά  εύλογιστίας  εν  αύτη  βιούντων.    23σωφροσύνην  τε  γάρ  ημάς  23 
εκδιδάσκει,   ώστε   πασών   τών  ηδονών   και  επιθυμιών  κρατεΐν,  και 

άνδρείαν  εξασκεΐν,  ώστε  πάντα  πόνον  εκουσίως  υπομενειν   24 και  24 
δικαιοσύνην  παιδεύει,  ώστε  δια  πάντων  τών  ηθών  ίσονομεΐν  και  εύ- 
σεβειαν  διδάσκειν,  ώστε  μόνον  τον  οντα  θεόν  σεβειν  μεγαλοπρεπώς. 

25  διό  ού  μιεροφαγοϋμεν  πιστεύοντες  γάρ  θεού  καθιστάναι  τον  νόμον,  25 
ο'ίδαμεν  οτι  και  κατά  φύσιν  ημΊν  συμπαθεί  νομοθετών  ό  του  κόσμου 
κτίστης·    26τά  μεν  οίκειωθησόμενα   ημών   ταΐς   -ψυχαϊς   έπέτρεψεν  26 
εσθίειν,  τά  δε  εναντιωθησόμενα  εκώλυσεν  σαρκοφαγείν.    2?τυραννικόν  27 
δε  ού  μόνον  αναγκάζεις  ημάς  παρανομεϊν,  αλλά  και  εσθίειν,  οπως  τη 

εχθίστη  ημών  μιεροφαγία  ταύτη  ετι  εγγελάσης.    2δαλλ'  ού  γελάσεις  28 
κατ*  εμού  τούτον  τον  γέλωτα·  ̂ οϋτε  τούς  ιερούς  τών  προγόνων  περ\  29 
τού  φυλάξαι  τον  νόμον  όρκους  ού  παρησω,  3°ούδ'  αν  ε  κ  κόψεις  μου  τά  30 
όμματα  και  τά  σπλάγχνα  μου  τήξεις.    31ούχ  ούτως  είμι  γέρων  εγώ  31 
και  άνανδρος,  ώστε  μοι  διά  την  εύσεβειαν  μη  νεάζειν  τον  λογισμόν. 

32 προς  ταύτα  τροχούς  εύτρεπιζε,  και  το  πύρ  εκφύσα  σφοδρότερον.  32 
33ούχ  ούτως  οίκτειρησω  το  εμαυτού  γήρας,  ώστε  με  δι   εμαυτού  τον  33 
πάτριον  καταλύσαι  νόμον.    34ού  ψεύσομαί  σε,  παιδευτά  νόμε,  ούδε  34 
φεύξομαί  σε,  φίλη  εγκράτεια"  35ούδε  καταισχυνώ  σε,  φιλόσοφε  λόγε,  35 
ούδε  εξαρνησομαί  σε,  ιερωσύνη  τιμία  και  νομοθεσίας  επιστήμη"  36 ούδε  36 
μιάνεις  μου  τό  σεμνόν   γηρως  στόμα,  ούδε   νομίμου  βίου  ηλικίαν. 

Ν       18  οηι  και  Κ  |  ημών]  η  Κ*  (ημ.  &*ε·3)  |  οιη  συ  ί<  |  ενομιξομεν  Κ  I  ην 
ημϊ\      |  ενσεβια  Κ  19  μιαροφαγ.  Κ  20  εν  ι°]  67τι  Κ  |  οπι  εν  2°  Ν 
22  χλευάζει  Α  23  ανδριαν  Κ  |  εξασκειν]  εκδιδασκειν  Κ*  (εξασκειν  Ν0:  ν  νϊά 
ίτηρΓθ1)3.556  Κ0·3**)  ΓβδΙΐΐ  ί^·13)  24  παιδευειν  Α  |  διδάσκειν]  εκδιδασκει  Κ 
25  μιαροφαγ.  Κ  |  καθεσταναι  Κ  |  οηι  και  Κ  |  σννπαθη  ςΚ  27  αναγκαξειν 
&ν  |  παρανομεϊν  αλλα  και  εσθίειν]  μιαροφαγειν  αλλα  κ\  παρανομεϊν  Κ*  (παραν. 
αλλα  κ.  εσθ.  ί^0·3)  |  εχθιστη]  εκθιστη  Ν*  εσχιστη  \  μιαροφαγια  Κ  |  οηι 
ετι  Ν  |  εγγελασης]  επεγγελασης  Χ  29  οι»τε]  ουδε  Χ*  ου  μα  &ίε·3 
30  εκκοψειας  Κ  |  μου  2°  ΐηψΓΟΟ  Κε·3  |  τηξειας  Νε·3  33  οίκτειρησω]  οικτει- 
ρομαι  Ν  |  οηι  με  Χ        34  φευξομαι]  εξομουμαι  Ν       36  μιάνει  Ν*  (-νευ  6<ε·3) 
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37  37άγνόν  με  οι  πατέρες  προσδίδονται,  μη  φοβηθεντα  σον  τάς  μέχρι  Α 
33  θανάτου  άνάγκας.     3Βάσ€βών  μεν  γαρ  τυραννήσεις·  των  δε  εμών  περ\ 

της  ευσέβειας  λογισμών  ούτε  λόγοις  δεσπόσεις,  οϋτε  δι  έργων. 

ι        1Ύοϋτον  τον  τρόπον  άντιρητορεύσαντα  ταΐς  του  τυράννου  παρη- 
γορίαις,  παραστάντες  οι  δορυφόροι  πικρώς  έσυραν  επ\  τά  βασανι- 

2  στηρια  τον  'Έλεάζαρον.     2  και  πρώτον  μεν  περιέδυσαν  τον  γεραιον 
3  εκκεκοσμημενον  την  περ\  την  ευσεβειαν  εύσχημοσυνην.    3  έπειτα  περι- 
4  αγκωνίσαντες  εκατέρωθεν,  μάστιξιν  κατηκιζον,  *Ι1είσθητι  ταϊς  του 
5  βασιλέως  ε'ντολαϊς,  ετερωθεν  κηρυκος  επιβοώντος.    5ό  δβ  μεγαΧόφρων 
και  ευγενής  ως  αληθώς  Έλεάζαρος,  ώσπερ  εν  όνείρω  βασανιζόμενος 

6  κατ   ουδενα  τρόπον  μετετρεπετο.    6  αλλά  υψηλούς  άνατείνας  εις  τον 
ούρανον  τούς  οφθαλμούς,  άπεξαίνετο  ταΐς  μάστιξιν  τάς   σάρκας  6 

7  γέρων,  και  κατερρεΐτο  τώ  αϊματι,  κα\  τά  πλευρά  κατετιτρώσκετο,  7  και 

π'ιπτων  εις  το  έδαφος,  από  του  μη  φερειν  το  σώμα  τάς  άλγηδόνας, 
8  ορθόν  (Ιχεν  καϊ  άκλινη  τον  λογισμόν.     8λά£  γε  τοι  τών  πικρών  τις 
δορυφόρων,  εις  τούς  κενεώνας  εναλλόμενος  ετυπτεν,  οπως  έξανίσταιτο 

9  π'ιπτων.  9 6  δε  ύπεμεινεν  τούς  πόνους,  και  περιεφρόνει  της  ανάγκης, 
ίο  και  διεκαρτερει  τούς  οικισμούς,  10 και  καθάπερ  γενναίος  αθλητής  τυπτό- 
ιι  μένος  ενίκα  τούς  βασανίζοντας  6  γέρων.    11  Ιδρών  γε  τοι  τό  πρόσωπον, 

και  επασθμαίνων  σφοδρώς,  και  ύπ'αύτών  τών  βασανιζόντων  εθαυμάζετο 
^  επ\  τη  ευτυχία.  τ2οθεν  τά  μεν  ελεώντες  τά  του  γηρως  αυτού,  13τά 

δε  εν  συνπαθεία  της  συνήθειας  οντες,  τά  δε  εν  θαυμαστώ  της  καρτερίας 

ΐ4  προσιόντες  αύτω  τίνες  τών  του  βασιλέως  ελεγον  Ι4Τι  τοΊς  κακοΐς 
ΐ5  τούτοις  σεαυτόν  άλογίστως  αττάλλευ,  'Έλεαζάρ ;  15ημεΊς  μεν  τών  ηγη- 

μένων βρωμάτων  παραθησομεν  σύ  δε  ύποκρινόμενος  τών  ύείων 

ι6  απογευσασθαι,  σώθητι.  ι6Και  ό  'Έλεάζαρος,  ώσπερ  πικρότερον 
17  διά  της  συμβουλίας  αίκισθείς,  άνεβόησεν  17 Μή  ούτως  κακώς  φρονη- 

σαιμεν,  οι  Αβραάμ  παίδες,  ώστε  μαλακοψυχησαντας  άπρεπες  ημΐν 

ι3  δράμα  ύποκρίνασθαι.    18 και  γάρ  άλόγιστον,  ει  προς  άληθειαν  ζησαντες 

37  αγνον]  +  δε  Κ0·3-  \  εισδεξονται  £<*  (προσδεξ.  Νς·3)  38  περι]  υπέρ  Κ  |  Ν 
ευσεβιας  Κ  VI  1  αντιρητορευσαντος  ί\*  (αντιρρ.  ̂ ε·α)  2  εκκεκοσμη- 

μενον] ενκοσμουμενον  ςΚ  \  τη  περι  την  ενσεβιαν  ευσχημοσυνη  Κ  6  τον 
ουρανον]  οϊϊϊ  τον  ̂   |  ταυ]  τα*  Α*  (ι  5ΐιρ6Γ50Γ  Α1)  |  τα  (δϊο)  πλευράς  &ε·α 
7  ορθρο\  Α  |  ακλινη]  ν  δΐΐρ  γο.8      η  ίη  ιτΐ£τ  Α1         8  εξανιστατο  Κ*  (-σταντο 

9  νπεμενε  Κ  11  γε]  γεν  (δϊο)  Α  |  οπί  επί      \  ευτυχία] 
ευψυχια  Κ  13  της  συνήθειας  (ϊυν.  Α*  συν.  Α7)]  την  συνηθειαν 
Κ*  (της  συνήθειας  Κ^3-)  \  θαυμαστώ]  θαυμασμω  Χ  |  των  του  βασ.]  οιτι  των  ̂  
14  οιτι  τι       (Ηαο  &1?<:)  |  απολλεις  άλογιστως  &  15  μεν]  μεντοι  Ν  |  συ] 
σε  Α  |  αποκρινομενος  ς^·3·  (ροδίεα  Γεδίίΐ  υποκρ.)  \  απογευεσθαι  Κ  |  σωξοιο  & 
18  ξησαντας  Νε·α 
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Α  τον  μέχρι  γηρως  β'ιον,  και  την  €7γ'  αυτών  δόξαν  νομίμως  φνλάσσοντες,  εί 
νυν  μεταβαλοίμεθα,  *9και  αυτοί  μεν  ημείς  γενοίμεθα  τοις  νεοις  ασεβείας  19 
τύπος,  ΐνα  παράδειγμα  γενώμεθα  της  μιεροφαγίας.    *°αισχρ6ν  γαρ  ει  2ο 
επιβιώσομεν  ολίγον  χρόνον,  και  τούτον  καταγελώμενοι  προς  απάντων 
επ\  δειλία·  21  και  υπο  μεν  τον  τυράννου  καταφρονηθώμεν  ώς  άνανδροι,  ζι 
τον  δε  θείον  ημών  νόμον  μέχρι  θανάτου  μη  προασπίσαιμεν.    22 προς  22 
ταΰτα  υμεϊς  μεν,  ω  ' Αβραάμ  παίδες,  ευγενώς  υπερ  της  ευσέβειας  τελευ- 
τάτε.    23 οι  δε  του  τυράννου  δορυφόροι,  τί  μέλλετε;  24 Προς  ̂  
τάς  άνάγκας  ούτως  μεγαλοφρονουντα  αυτόν  Ιδόντες,  και  μηδε  προς  τον 

οίκτειρμον  αυτών  μεταβαλλόμενοι,  επ\  το  πυρ  αυτόν  ήγαγον.    25ενθα  25 
διά    κακότεχνων    οργάνων    καταφλεγοντες   αυτόν    υπερ'ιπτοσαν  κα\ 
δυσώδεις  χυλούς  εις  τους  μυκτηρας  αύτοϋ   κατεχεον.    26  ό  δε  μέχρι  26 
όστεων  ήδη  κατακεκαυμενος  κα\  μέλλων  λιποθυμειν,    άνετεινεν  τα 

όμματα  προς  τον  θεόν,  και  εϊπεν  27  Σύ  οίσθα,  θεε,  παρόν  μοι  σώζεσθαι,  27 
βασάνοις  καυστικαϊς  αποθνήσκω  διά  τον  νόμον.    28ΐλεως  γενοΰ  τω  28 
εθνει  σου,  αρκεσθείς  ττ}  ημέτερα  περ\  αυτών   δίκη.     29καθάρσιον  29 
αυτών  ποίησον  τ6  εμον  αίμα,  κα\  άντίψυχον  αυτών  λάβε  την  εμην 

ψνχην.    30  και  ταύτα  εΙπών  δ  ίερος  άνηρ  ευγενώς  ταίς  βασάνοις  εναπ-  3° 
εθανεν,  και  μέχρι  τών  του  θανάτου  βασάνων  άντεστη  τώ  λογισμώ  διά 

τον  νόμον.    31  ομολογουμένως  ουν  δεσπότης  εστίν  τών  παθών  6  ευσεβής  31 
λογισμός.    32εΙ  γαρ  τά  πάθη  του  λογισμού  κεκρατηκει,  τούτοις  αν  32 
άπεδόμην  την  της  επικρατίας  μαρτυρίαν.    33νυν\  δε  του  λογισμού  τά  33 
πάθη  νικήσαντος,  αυτω  προσηκόντως  την  της  ηγεμονίας  προσνεμομεν 
εξουσίαν.    34 και  δίκαιον  εστίν  όμολογεΐν  ημάς,  το  κράτος  είναι  του  34 
λογισμού,  οπου  γε  και  τών  έξωθεν  άλγηδόνων  επικρατεί"  35επε\  και  35 
γελοίον.     και  ου  μόνον  τών  άλγηδόνων  επιδείκνυμι  κεκρατηκεναι  τον 
λογισμόν,  αλλά  και  τών  ηδονών  κρατεΐν,  μηδε  αύταϊς  ΰπείκειν. 

1"Ωσπερ  γαρ  άριστος  κυβερνήτης  ό  του  πατρός  ημών  Έλεαζάρου  ι  VII 
λογισμός,  πηδαλιουχών  την  της  ευσέβειας  ναΰν  εν  τω  τών  παθών 

πελάγει,  2 και  καταικιζόμενος  ταις  του  τυράννου  άπειλαΊς,  και  καταν-  2 

Ν       18  αυτών]  αυτω  Κ  |  ψνλαξαντες  Νε·α  |  οηι  ει  ι°  \Κ         19  γενοίμεθα]  ̂ ενο- 
μεθα  Α  γενωμεθα  Κ  \  μιαροφα-γιας  Κ  20  γαρ]  δε  Ν  |  προς  απάντων]  νπο 
πάντων  ς\  |  δείλια]  διλια  Α*  βιλβια  Α1  21 — 22  προασπίσαιμεν  προς 
ταύτα*  Α       22  οηι  προς  ταύτα  24  τον]  ον  δΐιρ  ταδ  Ν1  |  μεταβαλλόμενο» 
Κ  |  ηγαγον]  ανηγον  Κ,  25  νπερεπτοσαν  Α  νπεριπτον  Κ0·*  26  οστεων] 
ρτ  των  |  κατακεκανμενος]  κεκανμενος  \  ανετεινε  Κ  28  περι]  νπερ  Κ 
29  ποιησαι  Κ  31  των  παθών  εστίν  Ν  35  ΐπιρΓοΙ)  και  ι°  Κ0·3  | 
κεκρατηκεναι]  κρατεϊ\  Ν  |  μηδε]  και  μηδέν  Κ  VII  1  άριστος]  ρΓ  ο 
Κ  |  πηδαλίου  εχων  Α  \  ενσεβιας  Ν  2  οηι  και  ι°  Χ  |  οηι  ταυ  τον  Ν  | 
ίηιρΓοο  και  2°  ί<ς·α 
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3  τΧούμενος  ταις  τών  βασάνων  τρικυμίαις,  3 κατ  ουδένα  τρόπον  μετέ-  Α 
τρεψεν  τους  της  εύσεβίας  οΐακας,  εως  ου  επΧευσεν  ΙντΙ  τον  της  θανάτου 

4  νίκης  Χιμένα.  Αούχ  ούτως  πόΧις  ποΧΧοΐς  και  ποικίλοις  μηχανημασιν 
άντέσχεν  ποτέ  ποΧιορκουμένη,  ως  6  πανάγιος  εκείνος  την  Ίεράν  ψυχην 
αίκισμοις  τε  και  στρέβΧαις  πυρποΧούμενος  έκίνησεν  τους  ποΧιορ- 

5  κούντας,  δια  τον  υπερασπίζοντα  της  ευσέβειας  Χογισμόν.  5ωσπερ 

γαρ  πρόκρημνον  ακραν  την  (αυτού  διάνοιαν  ό  πατήρ  ,ΈΧεάζαρος  εκτεί- 
6  νας,  περιέκΧασεν  τους  μαινόμενους  των  παθών  κλύδωνας.  6ΤΩ 
άξιε  της  ιερωσύνης  ιερεύ,  ουκ  έμίανας  τούς  Ιερούς  οδόντας,  ούδέ  την 
θεοσέβειαν   και  καθαρισμον  χωρησασαν  γαστέρα  έκοινώνησας  μιε- 

^  ροφαγία.  7  ω  σύμφωνε  νόμου  κα\  φΐΧόσοφε  θείου  βίου.  ̂ τοιούτους 
δει  είναι  τούς  δήμιου ργούντας  τον  νόμον  ϊδίω  αΐματι,  και  γενναίω 

9  ιδρώτι  τοις  μέχρι  θανάτου  πάθεσιν  υπερασπίζοντας.  9 συ,  πάτερ, 
την  εύνομίαν  ημών  δια  τών  ύπομονών  εις  δόξαν  έκυρωσας,  και 
την  άγιαστίαν  σεμνοΧογησας  ου  κατεΧυσας,  κα\  δια  τών  έργων  επι- 

ιο  στοποίησας  τούς  της  φιΧοσοφίας  Χόγους,  10  ω  βασάνων  βιαιότερε 
γέρων,  πυρός  εύτονώτερε  πρεσβύτα,  κα\  παθών  μέγιστε  βασιΧεύ, 

ιι  'ΈΧεαζάρ.  1τ"Ω,σπερ  γαρ  ό  πατήρ   Ααρών  τώ  θυμιατηρίω 
καθ ωπΧισ μένος,   δια   του    εθνοπΧηθους  επιτρέχων  τον  εμπυριστην 

ΐ2  ενίκησεν  αγγεΧον,  12 ούτως  ό  Άαρωνίδης  'Έ,Χεάζαρος  δια  του  πυρός 
ΐ3  ύπερτηκόμενος  ού  μετετράπη  τον  Χογισμόν.  Ι3καίτοι  το  θαυμασιώ- 

τατον,  γέρων  ών,  ΧεΧυμενων  ήδη  τών  του  σώματος  πόνων  και 
περικεχαΧασμένων  δε  τών  σαρκών,  κεκμηκότων  δε  κα\  τών  νεύρων, 

ΐ4  άνενεασεν  Ι4τώ  πνεύματι  του  Χογισμού,  και  τω  Ίσακείω  Χογισμω 
ΐ5  την  ποΧυκέφα,Χον  στρεβΧαν  ηκύρωσεν.  15  ω  μακαρίου  γήρως,  κα\ 

σεμνής  πολιάς  και  βίου  νομίμου,  ον  πίστη  θανάτου  σφραγις  ετεΧεί- 
ι6  ωσεν.  ι6Ει  δί  τοίνυν  γέρων  τών  μέχρι  θανάτου  βασάνων 

περιεφρόνησεν  δι  εύσέβειαν,  όμοΧογουμένως  ηγεμών  έστιν  τών  πα- 

17  θών  ό  εύσεβης  Χογισμός.    1?'ίσως  δ'  αν  ε'ίποιέν  τίνες,  τών  παθών 

3  μετέτρεψε»]  έτρεψε  Κ  |  ευσέβειας  £-ί  |  θανάτου]  αθάνατου  Κ  4  αν-  Ν 
τεσχε  Κ  |  οπι  τε  Ιϊ  \  εκινησεν]  ενίκησεν  Κ  δ  προκρημον  Α  |  Ελεάζαρ 
£ί  |  μαινόμενους]  επιμαιν.  ̂   |  κλύδωνας  δΐΐρ  γο.5  Α1  6  ιεροσννης  Α  \  θεΟ' 
σεβιαν  Κ  |  ε  κοινώνησα*]  εκοινωσας  Ν  |  μιαροφαγια  Κ  9  ημων]  υμων  Α  \ 
αγιαστιαν]  απαστιαν  ^  |  φιλοσοφίας]  θειας  φιλ.  σου  &  10  βιοτερε  (ύο) 
Α  |  πυρός]  ρΓ  και  Ν  |  πρεσβυ  Κ*  (πρεσβυτα  Κ€·Ά)  11  οπι  γαρ  Κ*  (ηαο 
δί0·3)  |  οηι  τον  εμπυριστην  Ν*  Ηα1>  τον  ενπ.  ̂ ε·Λ  |  αγγελον]  ρΓ  τον  Κ*  (ϊπφΐΌΟ 
^ο.ε)  α*  νίά  (Γα*  Α?)  12  Αρωνιαδης  Αν1ά  \  Ελεάζαρ  Ν  13  λίτλυμβ- 
νων]  +  μεν  Κ  I  πόνων]  τόνων  Κ  |  οπι  και  ι°  Κ  |  περιεχαλασμ.  Α  \  και  2°]  αι 
δπρ  ταδ  Α3?  14  του  λογισμού]  γ>τ  δια  Κ  |  Ισακιω  Χ  |  ηκύρωσεν]  ενίκησεν 
Κ        16  γερων]  +  ανηρ  Ν  |  περιεφρονει  Κ        17  οιτι  δ  Ν*  (ΙιαΙ)  Κε  Λ) 
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Α  ού  πάντα  περικρατούσιν  οτι  ούδε  πάντες  φρόνιμον  εχουσιν  τον  λογι- 

σμόν.    ι8άλλ'  οσοι  της  ευσέβειας  προνοούσιν  ε£  δλτ^ί  καρδίας,  ούτοι  ιδ 
μόνοι  δύνανται  κρατεϊν  των  της  σαρκός  παθών  Ι9οί  πιστεύοντες,  οτι  19 
θεω  ουκ  άποθνησκουσιν,  ώσπερ  γαρ  οι  πατριάρχαι  ημών  Αβραάμ, 

Ισαάκ,  Ίακώ/3,  αλλά  ζώσιν  τω  θεφ.    20ούδεν  ούν  εναντιούται  το  φαί-  2ο 
νεσθαί  τινας  παθοκρατεΐσθαι  δια  τον  ασθενή  λογισμόν.    21επε\  τις  2ΐ 
προς  ολον  τον  της  φιλοσοφίας   κανόνα  εύσεβώς  φιλοσοφών,  και 

πεπιστευκώς  θεώ,   22  και  ειδώς  οτι  δια  την   άρετην   πάντα   πόνον  22 
ύπομενειν  μακάριόν  εστίν,  ουκ  αν  περικρατησειεν  τών  παθών  δια 

την  εύσεβειαν ;  23 μόνος  γαρ  6  σοφός  και  σώφρων  ανδρείος  εστίν  τών  23 
παθών  κύριος.    24 δια  τούτό  γε  τοι  και  μειρακίσκοι  τω  της  ευσέβειας  24 
λογισμω  φιλοσοφούντες  χαλεπωτερων  βασανιστηρίων  επεκράτησαν. 

τ>Έπειδη  γαρ   κατά  την   πρώτην   πεϊραν  ενικηθη   περιφανής  6  ι  VIII 
τύραννος,  μη  δυνηθείς  άναγκάσαι  γέροντα  μιεροφαγήσαι,  2τότε   δη  2 
σφόδρα  περιπαθώς  εκελευσεν  άλλους  εκ  της  ηλικίας  τών  Εβραίων 
άγαγειν    και    εϊ   μεν   μιεροφαγησαιεν,   άποΧύειν   φαγόντας-    εΐ  δε 
άντιΧεγοιεν,    πικρότερον    βασανίζειν.      3ταύτα    διαταξαμενου    τον  3 
τυράννου,    παρησαν   αγόμενοι  μετά  γεραιάς  μητρός  επτά  άδεΧφοί, 
καλοί  τε  καϊ  αίδημονες  κα\  γενναίοι  καϊ  εν  παντϊ  χαρίεντες.    Αονς  4 
ιδών  6  τύραννος  καθάπερ  εν  χορω  περιέχοντας  μεσην  την  μητέρα, 

τ/σθετο  €7τ'  αύτοίς,  κα\  της  ευπρεπείας  εκπλαγείς  κα\  της  εύγενίας, 
προσεμειδίασεν  αύτοις,  και  πΧησίον  καΧεσας  εφη  5*Ω  νεανίαι,  φιΧο-  ζ 
φρόνως  εγώ   καθ*  ενός  εκάστου  υμών  θαυμάζω  το  κάΧΧος·  και  το 
πλήθος  τοσούτων  άδεΧφών   ύπερτιμών,  ου  μόνον   συμβουλεύω  μη 

§  II  μανηναι  την  §  αυτήν  τώ  προβασανισθεντι  γεροντι  μανίαν,  6 αλλά  κα\  6 
παρακαλώ  συνείξαντάς  μοι  της  εμης  άπολαύσαι  φιλίας·  δνναίμην  γάρ 

1Γ  Π  ώσπερ  κολάζειν  τους  άπειθοϋντάς  μου  τοις  επιτάγμασιν,^  ούτως  και 
εύεργετειν  τους  ευπειθούντάς  μοι.    7  πιστεύσατε  ούν,  και  αρχάς  επι  γ 
τών  εμών  πραγμάτων  ηγεμονικάς  λημψεσθε,  άρνησάμενοι  τον  πά- 
τριον  υμών  της  πολιτίας  θεσμόν'  8καί  μεταλαβόντες  Ελληνικού  βίου  3 

Κ  Π       18  ευσεβιας  ̂   19  οι  πιστ.]  οηα  οι  Ν  |  γαρ]  ουδε  ̂   |  Ισαάκ  Ιακώβ] 
και  Ισ.  και  Ιακ.  Κ  |  τω  θεω]  οιώ  τω  Ν  20  δια]  ρτ  η  Χ*  (ίηιρΓοΙι 
&ε·3)  21  οπι  ευσεβως  Κ  22  ενσεβειαν]  θεοσεβειαν  ς\  23  ο  σοφός] 
οπι  ο  Χ  |  οηι  σώφρων  ς\  \  των  παθ.]  ρτ  ο  Κ  VIII  1  περιφανως  Κ  |  μια- 
ροφαγησαι  Κ  2  τοτε]  τοδε  Α  |  ηλικίας]  λείας  Κ  |  μιαροφαγησαιεν  Χ  |  δβ] 
δ  Κ  3  διαταξαμενου]  διαδεξαμ.  Α  |  επτα]  ζ'  Κ  \  αδημονεί  Α*  (αιδ.  Α1) 
4  οπι  περιέχοντας  (ηαο  ροδί  μητέρα  Ν0·3)  |  και  της  ευγενιας  δίαρ  να§  Α3ί  | 
ευγένειας  Κ  5  βασανισθεντι  Κ*  (προβ.  Νε·3  Π)  6  οιη  και  ι°Π  |  €ΐ£α*τα? 
Π  |  απολανειν  Ν  απολλνειν  Π  |  γαρ]  δ  αν  Χ  |  οντω  Ν  7  αρνησαμενοι] 
αρνηθεντες  £\ε·3  |  νμων]  ημων  Α         8  μεταλαβοντες]  λαβοντες  Ν 
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9  και  μεταδιαιτηθέντες  έντρνφήσατε  τα"ις  νεότησιν  νμών.    9έπε\  εάν  Α 
οργίλως  με   διάθησθε  δια  της  απάθειας  νμων,  αναγκάσετε  με  έπ\ 
δειναϊς  κολάσεσιν  ενα  εκαστον  νμων  δια  των  βασάνων  άπολέσαι. 

ίο  10 κατελεήσατε  ονν  έαντονς,  ονς  και  6  πολέμιος  εγωγε  και  της  ήλικίας 
υ  και  της  ενμορφίας  οίκτείρομαι.  11  ον  διαλογιεΐσθε  τοντο,  οτι  ονδέν 

νμϊν  άπειθησασιν  πλήν  τον  μετά.  στρεβλών  άποθανεϊν  απόκειται; 

ΐ2  τ2ταντα  δε  λέγων,  δ έκέλενσεν  εϊς  το  έμπροσθεν  προτεθηναι  τά  βα-  §  π 
σανιστήρια,  οπως  και  δια  τον  φόβον  πείσειεν  αντοχις  μιεροφαγησαι. 

13  13ώί  δε  τροχονς  τε  και  άρθρενβόλονς  στρεβλωτηριά  τε  κα<5  τροχαν-  ΤΓ  Π 
τηράς  και  καταπέλτας  και  λέβητας,  τήγανά  τε  και  δακτνλήθρας,  και 
χεϊρας  σιδηράς  και  σφήνας  και  τά  ζώπνρα  τον  πνρός  οι  δορνφόροι 

ΐ4  προέθεσαν,  νπολαβών  δε  6  τνραννος  εφη  14Μειράκια,  φοβηθητε, 
και  ην  σέβεσθε  δίκην,   ΐλεως  νμϊν   εσται   δι    ανάγκην  παρανομή- 

ι$σασιν.  15 Οί  δε  άκονσαντες  επαγωγά  και  όρώντες  δεινά, 
ον  μόνον  ονκ  έφοβήθησαν,  άλλα  και  άντεφιλοσόφησαν  §τώ  τνράννω,  §  II 

ι6  και  δια  της  είιλογιστίας  τήν  τνραννίδα  αντον  κατέλνσαν.^     16 καίτοι  Ί]  II 
λογισώμεθα'  εϊ  δειλόψνχοί  τίνες  ήσαν  και  άνανδροι  εν  αντοίς,  πο'ιοις 

ΐ7  αν  έχρήσαντο  λόγοις ;  ονχι  τούτοις;  17*Ω  τάλανες  ημείς,  και  λίαν 
ανόητοι·  βασιλέως  ημάς  παρακαλονντος  και  επ\  ενεργεσία  φωνονντος, 

ι8  μη  πεισθείημεν  αντώ ;  ι8τι  βονλήμασιν  κενοΐς  έαντονς  ενφραίνομεν, 
19  και  θανατηφόρον  άπειθίαν  τολμώμεν ;  Ι9ού  φοβησόμεθα,  άνδρες 

αδελφοί,  τά  βασανιστήρια,  και  λογιονμεθα  τάς  των  βασάνων  άπειλάς, 
και  φενξόμεθα  τήν  κενοδοζίαν  ταντην  και  όλεθροφόρον  άλαζονίαν; 

2ο  20  ελεήσωμεν  τάς  έαντών  ηλικίας,  και  κατοικτειρήσωμεν  το  της  μητρός 
22  γήρας"  21  και  ένθνμηθώμεν,  οτι  άπειθονντες  τεθνηξάμεθα.  22σνγγνώ- 

σεται  δε  ήμιν  και  ή  θεία  δίκη  δι  ανάγκην  τον  βασιλέα  φοβηθεϊσιν. 

23  23τι  έξάγομεν  έαντονς  τον  ήδιστον  βίον,  και  άποστερονμεν  έαντονς 
24  τον  γλνκέος  κόσμον ;    24 μή  βιαζώμεθα  τήν  ανάγκην,  μηδέ  κενοδοξή- 
25  σωμεν  έπϊ  ττ\  έαντών  στρέβλη.    25ούδε  αντος  6  νόμος  έκονσίως  ημάς 

9  απιθιας  Ν  |  οτη  νμων  ι°  Ν  |  δειναις]  διναι  Α?  (δες  ΓΣΐδ  ι  Ηΐ  Α*)  «Π 
10  πόλεμος  Α        12  οιτι  το  Π  |  προτεθηναι]  τιθεναι  Κ  |  και]  καν  Π  |  μιαρο- 
φαγησαι  Κ0·1»      13  τροχλονς  Ν*  (τροχούς  Ν1)  \  αρθενβολονς  Α  αρθρεμβολας  Κ* 
(ς        Ν?)  αρθρεμβολα  II  |  τροχαντηρια  Κ*  (-ρας  ς\0·α)  |  καταπελτας]  π  δ\φ 
Γ&δ  Α3Ϊ  |  οιη  δε  2°  Κ  14  σεβεσται  Α  16  εν  αντοις  και  άνανδροι  Κ 
17  ημείς  δΐΐρ  Γ&δ  Α&  ημι  Κ*  (ημις  Κ1·  α·α)  |  τταρακαλοι^το^]  καλοι/ντο*  Χ  | 
φωνονντος  μη  πισθ  ϊη  πΐ£  €ί  δΐιρ  ΓΣΐδ  Α3  |  φωνονντος]  παρακαλονντος  Κ  |  μτ;] 
η  Κ*  βι  Κ0·4  18  οη  κενοις  ς<*  (Ηαβ  Ν0·3)  |  ενφρενουμεν  ς<*  (-νομεν  Κ1) 
19  φοβηθησομεθα  Ν  20  κατοικτιρωμεν  Ν  22  συγνωσεται  (δίο)  Α 
συ^^ωσεται  Κ  25  οι/δε]  οι/δ  Κ  |  νομός  Ν]  ναο$  Α 
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Α  θάνατοι  φοβηθέντας  τά  βασανιστήρια.    26  πόθεν  ήμίν  η  τοσαύτη  εντέ-  26 
τηκεν  φιλονεικία,  και  ή  θανατηφόρο:  άρεσκα  καρτερία,  παρόν  μετά 

αταραξίας  ζην  τω  βασϊλεί  πεισθέντας ;    27  αλλά  τούτων  ουδέν  ειπον  27 
οι  νεανίαι  βασανίζεσθαι  μέλλοντες,  ουδέ  ενεθυμήθησαν.    2Βήσαν  γαρ  28 

§  II  περίφρονες  των  παθών,  κα\  αυτοκράτορες  των  άλγηδόνων.    29*ωστε  29 
ΤΙ  II  άμα  τω  παύσασθαι  τον  τύραννον  συμβουλεύοντα  αύτοϊς  μιεροφαγήσαι,^ 

πάντες  δια  μιας  φωνής  ομού,  ώσπερ  άπο  της  αυτής  ψυχής,  είπον 
τΎί  μέλλεις,  ω  τύραννε;  έτοιμοι  γάρ  εσμεν  άποθνήσκειν,  ή  παραβαίνειν  ι  IX 
τάς  πατρίους  ημών  εντολάς.     2 και  αίσχυνόμεθα  γάρ  τούς  προγόνους  2 
εικότως,  εί  μή  τη  του  νόμου  εύπειθεία  συμβούλω  και  γνώσει  χρησαί~ 
μεθα.     3  σύμβουλε  τύραννε  παρανομίας,  μή  ημάς  μισών  υπέρ  αυτούς  3 
ήμάς  ελέα.    *χαλεπώτερον  γάρ  αυτού  του  θανάτου  νομίζομεν  είναι  σου  4 
τον  έπ\  τη  παρανομώ  σωτηρία  ήμών  ελεον.    5έκφοβεϊς  δε  ημάς,  τον  5 
δια  τών  βασάνων  ήμίν  θάνατον  άπειλών,  ώσπερ  ούχ\  προ  βραχέως 

παρά  ̂ Έλεαζάρου  μαθών.    6εί  δ'  οί  γέροντες  τών  'Έβραίων  δια  τήν  6 
εύσέβειαν  και  βασανισμούς  ύπομείναντες  άπέθανον,  άποθάνοιμεν  αν 
δικαιότερον  ήμείς  οί  νέοι,  τάς  βασάνους  τών  σών  αναγκών  ύπεριδόντες 
άς   και  ό  παιδευτής  γέρων  ένίκησεν.     7  πείραζε  γάρ   ούν,   τύραννε·  η 
και  τά?  ήμών  ψυχάς  εί  θανατώσεις  δια  τήν  εύσέβειαν,  μή  νομίσης 

ήμάς  βλάπτειν  βασανίζων.    Βήμείς  μεν  γάρ  διά  τήσδε  της  κακοπα-  8 
θείας  και  υπομονής  τά  τής  αρετής  άθλα  οϊσομεν,  9  συ  δε  διά  τήν  ήμών  9 
μιεροφονίαν  αυτάρκη  καρτερήσεις  ύπο  τής  θείας  δίκης  αίώνιον  βάσανον 
διά  πυρός. 

10Ύαΰτα  αυτών  εϊπόντων,  ου  μόνον  ως  κατά  άπειθούντων  έχαλέ-  το 
παινεν  ό  τύραννος,  αλλ'  ω$·  και  κατά  αχάριστων  ώργίσθη.     τ1οθεν  ιι 

Κ  Π       25  οπί  φοβηθεντας  τα  βασανιστήρια  Ν*  (η&1>  Κ0·*)  26  εντεθηκεν 
Α  εντετηκε  &ν  \  αρέσκει]  αρεσαι  Χ  |  ζην]  χρη  Α  |  πισθεντες  Χ*  (-τας  Κε·3) 
27  Ρέάνιάις  Α  28  γαρ]  +  μέλλοντες  Χ  (ίπφΓοΙ)  Κ1·  ε·3)  |  περιφρονεί  των 
παθών]  π.  τα  των  παθ.  Χ*  (αν  6ί  εί  δΐιρεΓδΟΓ  Ν0·3:  Γογ5  πάντες  ριο  τα 
υοΐιιίΐ:)  |  αλγηδονων]  ηδον  δΐιρ  Γαδ  Α*  29  τω  πανσασθαι]  οηα  τω  Κ  του 
πανσ.  Π  |  συνβουλ.  Π  |  μιαροφαγησαι  ΧΠ  |  δια]  απο  Χ  IX  1  εσμεν]  +  ω 
τύραννε  Κ*  (ϊπιρίΌΰ  Κ?)  |  αττοθνησκειν]  ο  δαρεΓδΟΓ  Α1  |  πάτριους]  πατρώους  Ν 
2  οπί  και  ι°  Χ  |  προγονούς]  +  ημων  Κ  |  ευπιθια  Χ  |  γνώσει]  Μωύσει  & 
3  οπί  ημας  2°  &  4  αυτού]  αυτούς  Α  |  του  οίδ  δΟΓ  Χ*  (ΐπιριοο  ι°  Ν") 
5  θάνατον  ημιν  Χ  \  7ταρα]  παρ  Χ  6  Έυβραιων  Χ*  (Ε/3/).  ε·3)  |  ευσε· 
βιαν  ί\  |  απεθανον]  ευσεβησά'ι  Χ  |  υπερειδοτες  Χ*  -ειδοντες  Νε·α  |  ους  Χ*  (αϊ 
^0  ί1)  |  παιδευτης]  +  ημων  £\  7  γαρ  ουν]  τοιγαρουν  Χ  |  ευσεβιαν  \\  8  κακο· 
παθιας  Χ  |  οισομεν]  εξομεν  Κ  +  και  εσομεθα  παρα  τω  θώ  δι  ο  (δι  ον  \&·*)  και 
ταύτα  πασχομεν  Χ  9  ημων]  υμων  Α  |  μιεφονιαν  (βίο)  Χ  |  καρτερήσεις] 
καρτερηθ  ϊηοερ  Χ*  (-ρήσεις  Β1)  |  ίνηρίΌΟ  δια  πυρός  Νς·Ε  10  αλλ  ως  και] 
αλλα  και  ως  Κ  |  καταχαριστων  Χ*  κατα  αχ.  Χ1 
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ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Δ IX  26 

τον  π  ρεσβύτατον  αυτών  κεΧευσθεντες  παρηγαγον  οι  μαστισταί,  και  Α 
διαρρήξαντες  τον  χιτώνα  διεδησαν  τάς  χείρας  αυτόν  κα\  τους  βραχί- 

ΐ2  ονας  ιμάσιν  εκατέρωθεν.  12 ώς  δε  τνπτοντες  τοις  μάστιζιν  εκοπίασαν, 
ΐ3  μηδέν  άνύοντες,  άνεβαΧον  αυτόν  επϊ  τον  τροχόν.  ηπερ\  ον  κατατει- 
ΐ4  νόμενος  6  ευγενής  νεανίας  έναρθρος  εγίνετο.  14 και  κατά  πάν  μεΧος 
ΐ5  κΧώμενος   κατηγορεί  Χεγων   15Ύυραννε  μιερώτατε    και  της  ουρανίου 

δίκης  εχθρέ  και  ώμόφρον,  ουκ  άνδροφονησαντά  με  τούτον  καταικίζεις 

ιό  τον  τρόπον,  ουδε  άσεβησαντα,  αλλά  θείου  νόμου  προασπίζοντα.    16  και 
τών  δορυφόρων  Χεγόντων  ΌμοΧόγησον  φαγείν,  οπως  άπαΧΧαγης 

ΐ7  τών   βασάνων.     17  6  δε    ειπεν    Ούχ  ούτως    Ισχυρός    υμών    εστίν  6 
τρόπος,  ω  μιεροι  διάκονοι,  ώστε  μου  τον  Χογισμόν  αξαι.  τέμνετε  μου 

ι3  μεΧη,  και  πνροϋτε  τάς  σάρκας,   και  στρεβΧούτε  τά  αρθρα'  1δδιά 
πασών  γάρ  υμάς  πείσω  τών  βασάνων  οτι  μόνοι  οι  παίδες  'Έβραίων 

19  υπερ  αρετής  εϊσιν  ανίκητοι.  19ταυτα  Χεγοντες  ετι  πυρ  επεστρωσαν, 
2ο  και    διερεθίζοντες    τον  τροχόν  προσεπικατετεινον.    20 εμοΧννετο  δε 

πάντοθεν  αΐματι  ό  τροχός,  και  ό  σωρός  της  άνθρακιάς  τοις  τών  ίχώρων 
εσβεννυτο  σταΧαγμοις,  και  περι  τους  άξονας  του  οργάνου  περιερεον 

2ΐ  αί  σάρκες.     21  και  περιτετηγμένον  ήδη  εχων  το  τών  όστεων  πήγμα  6 
22  μεγαΧόφρων  και  Άβραμιαίος  νεανίας  ουκ  εστέναξεν.    22άΧΧ  ωσπερ 

εν  πυρι  μετασχηματιζόμενος  εις  άφθαρσίαν,  ΰπίμεινεν  ευγενώς  τάς 

23  στρεβΧας  23Μιμησασθε  με,  άδεΧφοί,  Χεγων  μη  μου  τον  αιώνα  Χει- 
ποτακτησητε,  μηδε  εξομόσησθε  μου  την  της   εύψυχίας  άδεΧφότητα· 

24  ίεράν  και  ευγενή  στρατείαν  στρατευσασθε  περί  της  ευσέβειας,  24  δι  ης 
ΪΧεως  η  δικαία  και  πάτριος  ημών  πρόνοια  τω  εθνει  γενηθεισα  τιμω- 

25  ρησειεν  τον  άΧάστορα  τύραννον.    25 και  ταύτα  εϊπών  6  ιεροπρεπής 
26  νεανίας,  άπέρρηξεν  την  ψυχην.  ζ6θαυμασάντων  δε  πάντων 

την  καρτεροψυχίαν  αυτού,  ηγον  οι  δορυφόροι  τον  καθ'  ηΧικίαν  του 
11  κελενθ.  Α  \  παρηγον  Ν  |  μαστισταί]  υπασπισται  Κ  12  ανεβαΧον]  Ά 

ανεβαΧΧον  ς<*  ανεΧαβον  ς\0·Ά  \  επι]  περι  13  εξαρΟος  Α         14  κατη- 
γορεί] εκακηγορι  ̂   15  ωμοφρον]  ομοφρω]  Α  ωμοφρων  Κ  \  ανδροφρονησαντα 

Α  |  καταικίζεις  τον  τρόπον]  τον  τρ.  βασανίζει*  £ν  17  ισχυρός]  ισχυρότερος 
ς\€  |  εστίν  ο  τρόπος]  ο  τροχός  εστίν  Ν  ρΓ  ισχυρ  (δίε)  Χ*  (δίαΐϊιη  ϊιηρΓοΙ)  Ν1)  | 
μίαροι  ς\  \  αξαι]  αγξαι  Χ  |  μεΧη]  ρΓ  τα  ̂   |  πνρουτε]  +  μου  &\  18  οι 
παίδες]  οιτι  οι  £\  19  ταύτα  Χεγοντες. .  ,προσεπικατετβινον]  και  ταύτα  ειπών 
(λεγοντι  ρΓΟ  ειπ.  &  Ά)  υπεστρωσαν  πυρ  και  το  (ΐηιρίΌΐ)  το  Κς·Η)  δπρβθιξΌν  τον 
τροχό\  και  προσεκατετινον  Ν  |  ετι]  εστι  Α  |  επετρωσαν  Α  20  τοις]  ις  5υρ 

Αα  |  αυξονας  Α  21  περιτετηκμενον  Λ  περιτετμημενον  Κ  |  Αβραμιαιος] 
Αβραάμ*  ϋϊος  #*  Αβρααμιαιος  Κε·α  23  στρατιαν  Κ  |  εστρατευσασθε  ^  | 
ευσεβιας  Χ         24  ημών]  η  Ν*  (ημ.  25  ΪηιρΓοΙ)  και  ροβίεα 
ίοΓΐ  Γερο»  |  απερηξεν  Κ*  απερρ.  &°        26  δορυφόροι]  ίηεερ  δυρο  Κ*  (δορυφ. χι  νια.  ο) 
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IX  27  ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Δ 

Α  προτέρου  δεύτερον,   και  σιδηράς  έναρμοσάμενοι  χείρας  όξέσιν  τοις 

ονυζιν,  τοϊς  όργάνοις  και  καταπέΧτη  προσέδησαν  αυτόν.     27  ώς  δ'  ει  ιη 
φαγεϊν  βούΧοιτο  πρ\ν  βασανίζεσθαι  πυνθανόμενοι,  την  ευγενή  γνώ- 
μην  ηκουσαν  28 από  των  τενόντων  ταϊς  σιδηραις  χερσϊν  έπισπασά-  28 

§  Π  μενοι,  μέχρι  γε  των  γενείων  την  σάρκα  πάσαν  δκαί  την  της  κεφαλής 
δοράν  οι  παρδάΧειοι  θήρες  απέσυραν  ό  δε  ταύτην  βαρέως  την  άΧγηδόνα 

καρτερών,  ε'Χεγεν  29Ώς  ηδύς   πάς  τρόπος  θανάτου  δια  την  πάτριον  2ο 
η]  π  ημών  ευσέβειαν   εφη  τε  προς  τον  τυραννον  30 Ού  δοκεις,^  πάντων  3° 

ωμότατε  τύραννε,  πΧεϊον  έμου  σε  νυν  βασανίζεσθαι,  ορών  σου  νικώ- 
μενον  τον  τής  τυραννίδος  ύπερήφανον  Χογισμον  υπ6  τής  δια  τήν 

§Π  ευσέβειαν  ημών  υπομονής;  31έγώ  μεν  γαρ  5ταΐΓ  διά  την  άρετήν  31 
ήδοναΐς  τον  πόνον  έπικουφίζομαι'  32 συ  δε  εν  ταΐς  τής  ασεβείας  32 
άπειΧαΐς  βασανίζψ  ουκ  εκφεύξη  δέ,  μιερώτατε  τύραννε,  τας  τής  θείας 

ΤΙ  Π  οργής  δίκαζΉ  1Καί  τούτου  τον  άοίδιμον  θάνατον  καρτερή-  ι 
σαντος,  6  τρίτος  ηγετο,  παρακαΧούμενος  ποΧΧά  υπο  ποΧΧών,  οπως 

άπογευσάμενος   σώζοιτο.     2ό    δε    άναβοήσας  εφη  'Ή.  αγνοείτε,   δτι  2 
αυτός  με  τοϊς  άποθανουσιν  εσπειρεν  πατήρ,  κα\  η  αυτή  μήτηρ  έγέν- 
νησεν,  κα\  έπ\  τοϊς  αύτοίς  άνετράφην  δόγμασιν;    3ούκ  έξόμνυμαι  τήν  3 
ευγενή  τής  άδεΧφότητος  συγγένειαν.    4 προς  ταύτα  εΐ  τι  έχετε  κολα-  4 

στήριον,  προσαγάγετε  τω  σώματι  μου·  τής  γαρ  ψυχής  μου,  ούδ'  αν 
θέΧητε,    άψεσθε.     5  οι    δε    πικρώς   ενέγκαντες   τήν    παρρησίαν   του  $ 
ανδρός,   άρθρεμβόΧοις  όργάνοις   τάς   χείρας    αύτοΰ  και  τους  πόδας 

έξήρθρουν,    και   εξ   αρμών    άναμοχΧεύοντες    εζεμέΧιζον    6  και   τους  6 
δακτύΧους  και   τους  βραχίονας   και   τά    σκέΧη    και    τους  αγκώνας 
περιέΧκων.     7  και  κατά  μηδένα  τρόπον  ισχύοντες  αύτον  αγξαι,  περι-  η 
σύροντες  το  δέρμα  συν  ακραις  ταΐς  τών  δακτύΧων  κορυφαϊς  άπεσκύ- 
θιζον,  και  ευθέως  ηγον  έπ\  τον  τροχόν.    8  περι  ον  εκ   σφονδύΧων  8 

«Π  26  προτέρου]  πρεσβυτέρου  Χ  |  σιδηρεας  Κ*  (-ρας  Ν?)  |  ο£εσι  Κ  |  ονυξι  Κ  | 
του  οργανοις]  οργανω  Ν  27  την  ευγ.]  ρΓ  και  Κ  |  ηκουσαν]  ακονσαντες 
ειΧκυσαν  Ν*  ίπιρίΌΟ  ειλκ.  Κ0·3-  ̂   28  σιδηραιαις  Ν*  (-ραις  Ν0·13)  |  οπι  γε 
Κ  |  παρδαλεοι  £<*  -Χαιοι  #.°·α  παρδαλιοι  Π  |  απεσνρον  Κ  \  βαρ.  την  αλγ.]  την 
αλγ.  γεννεως  Π  29  θανάτου  τρόπος  ΚΠ  |  ευσεβιαν  Κ :  ΐΐεπι  30  |  οιτι  εφη 
τε  πρ.  τον  τυρ.  Π  30  δοκ[ει]  Πν'ά  |  πλειοΐ']  πλέον  Κ  |  οπι  ννν  Ν  \  σον] 
σοι  ̂   |  τον  της  τυρ.]  οπι  τον  !ϊ\*  (ίιαο  Κ0·3)  |  ημών]  υμων  Α  31  οπι  μεν  ̂ * 
(Ηαο  Κς·3)  |  αρετην]  [ενσεβει]αν  Πν'ά  |  ηδονής  Α  |  των  πόνων  Π  32  ασε- 
βειαις  Α  |  μιαρωτατε        |  τας]  τα  Κ*  (τας  Νε·3)  Χ  1  ροδί  αοιδ.  ίποερ 
τ  Κ*  (ΐπιρΓΟΟ  Ν1)  |  υπο]  απο  Ν*  (υπο  Νς·α·  °·13)  2  οιπ  η  1°  Ν  |  αντος] 
ρΓ  ο  ̂ °·Β  3  συγγένειαν]  ευγενειαν  Κ  4  οιπ  Κ  |  αψασθαι  Α 
5  αθρεμβολοις  Α  6  οπι  και  ι°  Ν*  (ηαΐ>  Ν0·3)  |  περιελκων]  περιεκΧων  Ο. 
7  ισχνσαντες  £<*  (ισχύοντες  Κ0·3)  |  περισνραντες  το  δέρμα]  περιλνσαντες  τα 
όργανα  Ν*  (περισ.  το  δ.  Κ0·3)  8  σφονδυλων]  σπονδύλων  £< 
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ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Δ  XI  9 

εκμεΧιζόμενος   ε  ώρα  τάς  εαυτού  σάρκας  περιΧακιζο μάνας   κα\   κατά  Α 

9  σπΧάγχνων  σταγόνας  αίματος  απορρέουσας.    9 μεΧΧων  δε  απόθνησκαν, 

ίο  εφη  10'Ή.με"ις   μεν,  ω  μιερώτατε  τύραννε,   δια.   παιδείαν   κα\  άρετήν 
ιι  θεοί)   ταύτα    πάσχομεν   11  σι)   δε   δια  την  άσεβειαν   και  μιαιφονίαν 
12  ακατάλυτους  καρτερήσεις  βασάνους.  12 Και  τούτου  θανόντος 
ΐ3  άδεΧφοπρεπώς,  τον  τέταρτον  επεσπώντο,  λέγοντες  13Μη  μανής  και 

σύ  το~ις  άδεΧφοΊς  σου  την  αυτήν  μανίαν,  αλλά  πεισθείς  τω  βασιΧε'ι 
ΐ4  ο~ώ£ε  σεαυτόν.  14 ό  δε  αυτοις  εφη  Ούχ  ούτως  καυστικώτερον  έχετε 
ΐ5  κατ*  εμού  το  πυρ,  ώστε  με  δειΧανδρήσαι.     15 μα  τον  μακάριον  των 

αδελφών  μου  θάνατον,  και  τον  αιώνων  του  τυράννου  οΧεθρον,  και  τον 
άοίδιμον  των  ευσεβών  βίον,  ουκ  άρνήσομαι  την  ευγενή  αδελφότητα. 

ι6  ι6επινόει,  τύραννε,  βασάνους'  Ινα  και  διά  τούτων  μάθης,  οτι  αδελφός 
17  ειμι  των  προβασανισθεντων.     11  ταύτα  άκουσας  ό  αιμοβόρος  και  φο- 

νώδης   και  πανμιερωτατος  Άντίοχος,   εκεΧευσεν  την  γΧωτταν  αυτού 

ι8  εκτεμειν.  18  ό  δε  εφη  Καν  άφελης  το  της  φωνής  όργανον,  και  σιω- 
19  πωντων  άκουει  ό  θεός.  19 ιδού  κεχάλασται  η  γλώσσα'  τέμνε,  ού 
2ο  γαρ  παρα  τούτο  τον  Χογισμόν  ημών  γΧωσσοτομήσεις.  20ήδεως  ύπερ 
2ΐ  του  θεού  τα  του  σώματος  μέλη  άκρωτηριαζόμεθα.  21  σε  δε  ταχέως 

μετεΧευσεται  ό  θεός·  την  γαρ  των  θείων  ύμνων  μελωδον  γΧωτταν 
XI   ι  εκτεμνεις.  1  'Ω,ς  δε  και  ούτος  τάϊς  βασάνοις  καταικισθε\ς 

2  εναπεθανεν,  ό  πέμπτος  παρεπήδησεν,  λέγων  2  Ου  μέλλω,  τύραννε,  προς 
3  τον  ύπερ  της  αρετής  βασανισμόν  παραιτεισθαι.    3αύτός  δ'  άπ'  εμαυτοΰ 
παρήΧθον,  όπως  κάμε  κατακτε'ινας,  περϊ  πΧειόνων  άδικημάτων  οφι- 

4  Χήσης  τη  ούρανίω  δίκη  τιμωρ'ιαν.     4ώ  μισάρετε  και  μισάνθρωπε,  τι 
5  δράσαντας  ημάς  τούτον  πορθείς  τον  τρόπον;    5ή  κακόν  σοι  δοκει,  οτι 

τον  πάντων  κτ'ιστην  ευσεβούμεν,  και  κατά  τον  ενάρετον  αυτού  ζω  μεν 
^  νόμον;    6 αλλά  ταύτα  τιμών,  ού  βασάνων  εστίν  αξια,  7  είπε ρ  ησθάνου 
8  άνθρώπους  ποθών,  και  εΧπίδα  είχες  παρά  θεω  σωτηρίου-   Βνύν  ιδε 
9  άΧΧύτριος  ών  θεού,  ποΧεμεϊς  τους  εύσεβούντας  εις  τον  θεόν.  9τοι- 

8  απορεονσας  Χ         10  μιαρωτατε  Ν         11  ασεβιαν  ςΚ  12  αδελφό-  Ν 
πρεπωί]  φοπρ  δυρ  ταδ  Αα  14  αυτοις]  αντω  Ν  |  κλανστικωερον  (δΐο)  Α* 
(κανστικωτ.  Α1^*)  15  αοιδιμον]  ολεθρον  αιδιδ\  Ν*  (ίηαρίΌΟ  ολεθρ.  Κ1»  0·*) 
16  δια  τούτων]  δι  αντων  Κ  |  προβεβασανισθεντων  (δΐο)  Α  17  ταντα]  + 
δε  (δυρβΓδοί")  Κ1  |  φονωδης]  ΐηοορ  φονι  ςϊ*  \  παμμιαρωτατοΐ  Κ  |  εκτεμνειν  Κ* 
18  σιωπουντων  Α  19  προκεχαλασται  Κ  |  γλωττοτομησει$  Κ  20  τον  ΐ°] 
δες  τ  ίη  Κ*  (ΐηιρΓοο  Κ1)  |  μελη]  βέλη  Κ*  (μ.  ΝΜνκΐ))  21  νμνον  μελωδαν 
Κ*  (ύμνων  μελωδον  Κοα)  XI  1  κατακισθεις  (δΐο)  Α  2  οπι  παραιτεισθαι 
Ν  3  οφιλησεΐΐ  (-συ  Α)  τη  ονρανιω  δικη]  τη  επονρανιω  δικη  δώσεις  Κ  | 
τιμωριαν  δπρ  Γ3.δ  Α1  4  μισαρετε]  μιαρωτατε  Κ  \  τον  τρόπον  πορθείς  Κ 
δ  οηι  η  κακόν  σοι  δοκει  Χ  6  εστίν]  εισϊ\  £<  7 — 8  οπι  ειττερ  ησθα· νου.,.εΐί  τον  θεον  Κ 
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XI  ΙΟ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Δ 

Α  αντα  λέγοντα  οί  δορυφόροι  δησαντες  αυτόν  εΧλκον  επι  τον  καταπεΧτην 

10 (φ'  ον  δησαντες  αντον  €7ζ\  τά  γόνατα,  και  ταύτα  ποδάγραις  σιδηρα'ις  ίο 
εφαρμόσαντες  την  όσφύν  αντον  επ\  τον  τροχιαιον  σφήνα  κατέκαμψαν* 
περί  ον  όλος  επι  τον  τροχον  σκορπιού  τρόπον  ανακλώμενος  εξεμελί- 
ζετο.     11  κατά  τούτον  τον  τρόπον  κα\  το  πνεύμα  στενόχωρου  μένος  και  ιι 
το  σώμα  άγχόμενος  Ι2Καλά?,  εΧεγεν,  άκων,  ό  τύραννος,  χάριτας  ημιν  ΐ2 
χαρίζη,  καλάί,  δια  γενναιότερων  πόνων  επιδείζασθαι  παρέχων  την  εις 

τον  νόμον  ημών  καρτερίαν.  13Ύελευτησαντος  δε  και  τούτου,  13 
ό  έκτος  ήγετο  μειρακ'ισκος'  ος  πυνθανομενου  τον  τνραννον  ει  βούλοιτο 
φαγών  άπολνεσθαι,  6  δε  εφη  14*Έγώ  ττ]  μεν  ηλικία  τών  αδελφών  μον  14 
εΙμ\  νεώτερος,  ττ\  δε  διάνοια  ηλικιώτης.     Ι5εις  τά  αντά  γαρ  και  γενη-  15 
θεντες   και  τραφεντες,  νπερ  τών  αντών  και  άποθνησκειν  όφίΧομεν 

ομοίως.    16 ώστε  ει  σοι  δοκεϊ  βασανίζειν  μη  μιεροφαγονντας,  βασάνιζε.  ι6 

17ταντα  αντον  είπόντα  παρηγον  επ\  τον  τροχον.    ι8ε'φ>  ον  κατατεινό-  ̂  
μένος  ευμελώς  και  εκσφονδυλιζόμενος  ύπεκαίετο.     19και  όβεΧίσκονς  19 
όξεϊς  πυρώσαντες,  τοις  νώτοις  προσεφερον  και  τά  πΧευρά  διαπεί- 

ραντες,  α7τ'  αύτου  τά  σπλάγχνα  διεκαιον.    20  ό  δε  βασανιζόμενος  *Ω  2ο 
Ιεροπρεπούς  αϊώνος,  ελεγεν,  εφ*  ον  διά  την  ενσεβειαν  εις  γνμνασ'ιαν 
πόνων  αδελφοί  τοσούτοι  κληθεντες  ουκ  ενικηθημεν.    21  ανίκητος  γάρ  2ΐ 
εστίν,  ώ  τύραννε,  η  ευσεβής  επιστήμη.    22 καλοκαγαθία  καθωπΧισμενος  22 
τεθνηξομαι  κάγώ  μετά  τών  αδελφών  μου,  23μεγαν  σοι  προσβάΧΧων  23 
και  αυτός  άΧάστορα,  καινουργε  τών  βασάνων,  και  πολέμιε  τών  άΧηθώς 

ευσεβούντων.    24  ε£  μειράκια  κατελύσαμεν  σου  την  τυραννίδα.    25 το 
γάρ  μη  δυνηθηναί  σε  μεταπείσαι  τον  Χογισμόν  ημών,  μητε  βιάσασθαι 

προς  την  μιεροφαγίαν,  ου  κατάΧυσίς  εστίν  σου;    26 το  πυρ  σου  ψυχρόν  26 
ημιν,  και  άπονοι  οι  καταπελται,  και  αδύνατος  η  βία  σου.    27 ου  γάρ  ιη 

Ν       9  τοιαύτα]  τοι'  αντα  Α  (ρΓ&εο  δρ&£  3  ϋΐί :  ίοΓδ  καίτοι  νοίαίί:  Α*)  +  δε  Κ  | 
ειλκον]  εικον  Κ*  (ειλκ.  Κ0·3)  10  εφαρμοσαντε*  Ν0·3]  εφορμασαντες 
Κ*  Α  |  επι  τον  τροχιαιον]  περί  τροχ.  Ν  |  εχι  τον  τροχον]  περι  τον  τραχηλον 
Κ  |  σκότιου  Κ*  (σκορπ.  Κς·3)  |  εξεμελιζετο]  με  δυρ  Γ&δ  Α3  11  και  2°]  και· 
και  Α  12  ο  τνραννο{]  ω  τύραννε  Ν  |  οπι  καλαϊ  ι°  Ν  |  της  Κ*  (την  Κ0·3)  | 
καρτερίας  Κ*  (-ρια^  ̂ ·3)  13  τελεντησας  (δίο)  Α  |  ίπψΓΟΟ  ο  δε  Κς-3 
14  τη  μεν  ηλικία]  μεν  την  ηλικιαν  Χ*  μεν  τη  ηλικία  Κ<:·3  |  οηι  μου  Κ  |  διά- 

νοια] άνοια  Α  15  τα  αυτα]  τα  αυ  (δίο)  Α  ταύτα  Χ  |  οηι  και  ι°  Ν  |  7*"* 
νηθεντε%  Ν  |  τραφεντες]  ανατραφ.  Κ  16  μιαιροφαγονντα  Ν  |  βασάνιζε] 
βασανίζειν  ΚΑ  ίοη  17  οπι  αντον  Κ  18  εΐ'/ιελω*]  ετπαελωϊ  Χ  | 
εκσ-7Γθ|δΐ'λι£ομεϊΌ5  Κ  |  νπεκαίετο]  +  πυρι  Κ  19  διαπειραντες]  διαφθειραντες 
Ν  |  οπι  απ  Κ  |  τα  σπλάγχνα]  ρΓ  και  Ν^3  |  διεκαιον]  διϊκεον  Κ*  διεκεον  Κε·3 
20  αιώνος]  αγώνος  Κ  |  ελεγον  Κ*  (-γεν  Ν1)  |  ενσεβιαν  Ν  |  ενικημεν  Ν*  (-κηθη- 
μεν  Κε·3)  21  οηι  ω  Κ  23  και  αντος  προσβαλλώ\  Χ  24  κατελι  σα- 
μεν]  καταλελυκαμεν  Κ           26  αδύνατοι  Χ*  (-τος  Χ1) 
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XII  15 

τυράννου  άλλα  θείου  νόμου  προεστηκασιν  ημών  οι  δορυφόροι·  δια  Α 
XII   ι  τούτο  άνίκητον  εχομεν  τον  λογισμόν.  1Ώς  δε   και  ούτος 

μακαρίως  εναπεθανεν  5  καταβληθείς  είς  λέβητα,  ό  έβδομος  παρεγινετο,  §  ν 
2  πάντων  νεώτερος.    26ν  κατοικτειρησας  ό  τύραννος,  καίπερ  δεινώς  υπό. 
3  των  άδελφών  αυτού  κακισθείς,  3 όρων  ήδη  τά  δεσμά  πεμικείμενον, 
πλησιεστερον  αυτόν  μετεπεμψατο,  και  παρηγορειν  επειράτο,  λέγων 

4  4Ύής  μεν  των  αδελφών  σου  άπονοίας  τό  τέλος  όρας'  διά  γαρ  άπείθειαν 
στρεβλωθεντες  τεθνηκασιν.     συ,  ει  μεν  μή  πεισθείης,  τάλας  βασανι- 

5  σθεις  και  αυτός  τεθνήξη  προ  ώρας.    5  πεισθείς  δε  φίλος  εση,  και  των 
6  επί  της  βασιλείας  αφήγηση  πραγμάτων.  6  και  ταύτα  παρακαλών,  την 
μητέρα  του  παιδός  μετεπεμψατο,  οπως  αυτήν  ε\εησας  τοσούτων  υιών 
στερηθεΐσαν   παρορμησειεν  επι  την  σωτηρίαν  εύπειθη   ποιησαι  τον 

7  περιλειπόμενον.     7  ό  δε  της  μητρός  τη  Έβραίδι  φωνή  προτρεψαμενης 
8  αυτόν,  ως  ερούμεν  μετά  μικρόν  ύστερον  ̂ Απολύσατε  με,  φησίν  είπω 
9  τω  βασιλεΐ  και  τοις  συν  αύτω  φίλοις  πάσιν.  9 κάί  επιχαρεντες  μά- 

ι ο  λίστα  επ\  τη  επαγγελία  του  παιδός,  ταχέως  έλυσαν  αυτόν.  10  και 
ιι  δραμών  επ\  πλησίον  τών  τηγάνων,  εφη  11  Ανόσιε,  φησίν,  και  πάντων 

τών  πονηρών  ασεβέστατε  τύραννε,  ουκ  ήδεσθης  παρά  του  θεού  λαβών 

τά  αγαθά  και  την  βασιλείαν,  τούς  θεράποντος  αυτού  κατακτε'ιναι,  και 
12  τους  της  ευσέβειας  άσκητάς  στρεβλώσαι;  Ι2άνθ'  ών  ταμιεύεταί  σε  η 

θεία  δίκη  πυκνοτερω  και  αίωνίω  πυρι  και  βασάνοις,  αϊ  είς  ολον  τον 

13  αιώνα  ουκ  άνησουσίν  σε.  13ονκ  ήδέσθης  άνθρωπος  ών,  θηριωδέστατε, 
τούς  όμοιοπαθείς  και  εκ  τών  αυτών  γεγονότας  στοιχείων  γλωττοτο- 

ΐ4  μησαι,  και  τούτον  καταικ'ισας  τον  τρόπον  βασανίσαι;  14 αλλ*  οι  μεν 
ΐ5  ευγενώς  αποθανόντες  ε  πλήρωσαν  την  είς  τον  θεόν  εύσεβειαν  15  σύ 

XII  1  ούτος]  αυτός  Κ  |  εναπεθανεν]  απεθανεν  ^  [  καταβληθείς]  ..ταβληθεις 
V  |  τταρεγενετο  V  2  κατοικτιρας  #\τ  {-τειρ.)  3  περικειμενα  V  |  πλησιετερον 
Κ  πλησιοτ.  V*  -σιαιτ.  V3  4  το  τέλος]  οπι  το  ̂ *  (Η&Β  ̂ ε·3)  |  απειθειαν] 
απιστιαν  Κ  (<τ  δυρ  Γαδ  Κ1)  |  τεθνεασιν  &  \  σν]  +  δε  ςΧν  \  πεισθειης]  πισθεις 
Κ  |  βασανισθείς]  βασανοις  V3  (οι  δΐιρ  ταδ  3  ϊογΙ  ΙΐΙΙ)  |  ωρας]  ορας  Κ*  (ωρ.  Κ0·3) 
5  βασιλιάς  Χ  6  αυτήν]  εαυτην  £\°·3ν  |  ελεησασα  Κν  |  στερηθειαν  ί<*  (-σαν 
Κ0·1")  στερηθεισα  V  |  σωτηριον  Κ  |  ευπειθη]  ευπιθιά\  Κ  \  οπι  ποιησαι  ̂   ποιησαιεν 
V*  (ΐπφΓΟΟ  εν  V3*)  7  οπι  μετα  V  8  απολύσατε]  λύσατε  ΝΥ  9  και 
επιχαρεντες]  οι  δε  χαρεντες  ί<  10  οηα  εφη  Χ  11  φησι  Α*  \  των 
πονηρών  ασεβέστατε]  ασεβ.  πονηρ.  ̂   |  οιτι  τύραννε  Κ  |  βασιλιαν  Κ  |  κατα- 
κτεινας  Ν0·3  |  της  ευσ.]  οπι  της  Κ*  (ηαο  ί^·3)  12  ταμιευσεται        |  οηι 
σε  ι°  Κ*  (ηαΐ)  Νε·3)  |  οηι  θεια  Νν  \  οηι  και  βασανοις  V  |  οηι  αι  Κ*  (η&Ι) 
Κς·3)  V  13  θηριωδεστα  V*  (-τατε  V3)  |  γ\ωττο\μησαι  (δίο)  Λ7  |  τούτον 
καταικισας  (κατακεισ.  Α)  τον  τρόπον]  τούτον  κατακαυσας  τον  τρ.  ̂   τούτον 
τον  τρ.  καταικ.  (κατεκ.  V*)  V  |  βασανίζει  Ν*  (-σοι  Κ0·3)  14  ευσε- 
βιαν  Ν 
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Α  δε  κακώς  οιμώξεις,  τους  της  αρετής  άγωνιστάς  άναιτίως  άποκτειναι. 

ι6οθεν  κα\  αυτός  απόθνησκαν  μέλλων,  εφη  17  Ουκ  άπαυτομολώ  της  ̂  
των  αδελφών  μου  μαρτυρίας.  18 επικαλούμαι  δε  τον  πατρώον  θεόν,  ι3 
οπως  ίλεως  γενηται  τω  -γίνει  μου.  Ι9σε  δε  και  εν  τω  νυν  βίω  και  19 
θανόντα  τιμωρήσεται.  20  και  ταύτα  κατευξάμενος,  εαυτόν  εριψεν  κατά  2ο 
τών  τηγάνων  και  ούτως  άπεδωκεν. 

τΈι  δε  το'ινυν  τών  μέχρι  θανάτου  πόνων  ύπερεφρόνησαν  οι  επτά  ι  XIII 
αδελφοί,   συνομολογείται  πανταχόθεν,   οτι   αύτοδεσποτός  εστίν  τών 

παθών  6  ευσεβής  λογισμός.    2ώσπερ  γάρ  οι  τοΊς  πάθεσιν  δουλω-  ζ 
θεντες    εμιεροφάγησαν,    ελεγομεν    γαρ    αυτούς    τούτοις  νενικήσθαι' 
3νυνΙ   δε   ούχ   ούτως·   άλλα.    τω    ε  π  αίνου μένω    λογισμω    παρά    θεώ  3 
περιεγενοντο  τών   παθών.    4  και   ουκ   εστίν   παριδειν  τήν  ήγεμονίαν  4 
τής  διανοίας·   επε κράτησαν  γάρ   και  πάθους  και   πόνων.    5 πώς  ουν  5 
οίκ   εστίν  τούτοις  τήν  τής  εύλογιστίας  παθοκρατίαν  όμολογείν,  οι 

τών  μεν  διά  πυρός  άλγηδόνων  ουκ   επεστράφησαν ;  6  καθάπερ  γάρ  6 
προβλήτες    λιμένων    πύργοι  τάς    κυμάτων    άπειλάς  ανακόπτοντες, 
γάληνόν   παρεχουσιν  τοϊς  είσπλεουσιν  τον  ορμον  7  ούτως  η   επτά-  η 
πύργος  τών  νεανίσκων  ευλογιστία  τον  τής  ευσέβειας  όχυρώσασα  λι- 

μένα  τήν  τών  παθών  ενίκησεν  άκολασίαν.     8  ιερόν  γάρ   ευσέβειας  8 

στήσαντες   χορόν    παρεθάρσυνον    αλλήλους,    λέγοντες    9>Αδελφικώς  9 
άποθάνοιμεν  αδελφοί  περι  του  νόμου·  μιμησώμεθα  τους  τρεις  τους 
επϊ    τής   Συρίας   νεανίσκους,   οι   τής  ίσοπάλιδος   καμίνου  κατεφρό- 
νησαν.     10  μή    δειλανδρήσωμεν    προς    τήν   τής    ευσεβίας   άπόδειξιν.  ίο 

Κν       15  κακώς]  ρΓ  κακοί  ων  V  |  αποκτεινας  Κ  (-κτιν.)  V  16  οπι  εφη  Κ0·3 
(Γβροδ  ηί  νϊά  £ε·13)  V  17  απαυτομολω]  αντομωλω  V*  (·μο\.  V3)  |  αδελ- 

φών μου]  παίδων  &\*  (αδ.  μου  Χ0·3)  αδελφών  V  |  μαρτυρίας]  αριστιας  Νν* 
(-τειαϊ  V3)  18  πατριον  V  |  γένει  μου]  εθνει  (-νι      ημων  Κ\τ         20  ερ· 
ρίψεν  V  |  απεδωκεν]  +  το  Ένα  ς\  Λ- την  ψυχην  V  XIII  1  ει  δε]  1"δε 
Α  |  υπερεφρόνησαν]  συπερεφροσαν  (δΐο)  (υπερεφρονησ.  Ο.1)  νπερηφανησαν 
V  |  πανταχόθεν]  παντοθεν  V  2  ωσπερ]  ει  Κ*  (ωσπ.  Κε·3)  |  οι]  οπι  Χ*  ει 
^ο.αγ  |  ττα^εσι  ί\  |  εμιαροφ.  V3  |  ελεγαμεν  (δίε)  Χ  |  γαρ  2°]  αν  Κ  οπι  V  |  τού- 

τοις αυτούς  ̂   |  ενικησθαι  ν*ν1<1  (νεν.  V3)  3  παρα  θϋ  λογισμω  Χ  παρα  θω 
λογ.  V  4  και  ι°]  ων  &ν  5  ουκ  ι°]  ρΓ  ο  Α  |  ευλογιστια$  Α1^\Γ]  ευλο7ΐα5 
Α*  |  πανθοκρατιαν  (παθ.  ςί1)  παθοκρατειαν  V3  |  μεν]  +  γαρ  ̂   (ΐηιρίΌΟ  Κ0·3)  | 
επεστράφησαν  (εεστρ.  Α*  επ.  Α1)]  απεστραφησαν  Ν*  (εττ.  Νε-3)  6  προ- 

βλήτες] προπληταις  Α  προβληταις  ς\  προβλιται  V*  -βλητ.  V3  |  πύργοι*  Α  | 
κυμάτων]  ρΓ  των  |  ανακόπτοντες]  ανακαμπτοντες  V  |  παρεχουσι  Κν  |  εισ· 
πλεουσι  V  7  επταπυρος  V*  (-πυργ.  V1)  |  ευσεβιας  Κ :  ΐΐεπι  8  |  ενει- 
κησε  Κ  [  ακολασιαν]  κολασιν  ί*ν  8  παρεθαρσνναν  V  9  αποθανω- 
μεν  (-νομ.  V*  -νωμ.  V3)  |  Ασσυριας  (ασ  5ΐιρβτ$0Γ)  Α1?3'  |  εισεπο- 
λίδος  Α  ισοπολιτιδου  Χ*  ισοπόλιτιδος  Κε·3ν  |  καμινου]  καιομενης  Κ*  (καμειν. 
Νε·3)  10  ευσέβειας  V  |  επιδιξιν  Κ 
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"κώΐ,  6  μέν  θάρρει  άδεΧφέ,  εΧεγεν  ό  δέ  Ευγενώς  καρτέρησον.    ι2ό  Λ 
δε  εΧεγεν  Μνησθητε  πόθεν  έστέ,  η  τίνος  πατρός  χειρί  σφαγιασθηναι 

ΐ3  διά  την  εύσέβειαν  υπέμεινεν  ό  Ισαάκ.  Ι3εις  δε  έκαστος  καϊ  άΧΧη- 
Χους  όμοΰ  πάντες  (φορώντας  φαιδροί  και  μάλα  θαρραλέοι  Εαυτούς, 
εΧεγον,  τώ  θεώ  άφιερώσομεν  εξ  οΧης  της  καρδίας  τώ  δόντι  τάς 
ψυχάς,    και    χρησωμεν   ττ}    περί    τον   νόμον   φυΧακη    τα.  σώματα. 

\$  14  Ρ*!  φοβηθώμεν  τον  δοκονντα  άποκτενεΐν.  15  μέγας  γαρ  ψυχής 
άγων  και  κίνδυνος  έν  αίωνίω  βασάνω  κείμενος  τοΊς  παραβάσιν  την 

ι6  έντοΧην   τον  θεου.     16  καθοπΧισώμεθα  τοιγαρουν  ττ}   του  θείου  Χο- 
ΐ7  γισμου   παθοκρατία.     17 ούτως   παθόντας  ημάς  Αβραάμ   και  Ισαάκ 
ιδ  και  Ιακώβ  υποδέχονται,  και  πάντες  οι  πατέρες  έπαινέσουσιν.  18 και 

ενι  έκάστω  των  άποσπωμένων  αυτών  άδεΧφών  εΧεγον  οι  περιΧει- 
πόμενοι  Μη  καταισχύνης  ημάς,  άδεΧφέ,  μηδέ  γεύση  τούς  προαπο- 

19  θανόντας.  19  Ουκ  αγνοείτε  δέ  τά  της  άνθρωπότητος  φίΧτρα, 
άπερ  η  θεία   και   πάνσοφος  πρόνοια  διά  τών  πατέρων  τοις  γεννω- 

2ο  μένοις  έμέρισεν,  και  διά  της  μητρώας  φυτεύσασα  γαστρός'  20έν  τ) 
τον  Ίσον  άδεΧφο\  κατοικησαντες  χρόνον,  και  εν  τώ  αιτώ  χρόνω  πΧα- 
σθέντες,  και  άπό  του  αντου  αίματος  αύξηθέντες,  και  διά  της  αυτής 

2ΐ  ψυχής  τεΧεσφορηθέντες,  21  και  διά  τών  Ίσων  άποτεχθέντες  χρόνων, 
και  άπο  τών  αυτών  γαΧακτοποτοϋντες  πηγών,  άφ'  ου  συντρέφονται 

22  έν  άγκάΧαις  μαστών  φιΧάδεΧφοι  ψυχαί·  22 και  αϋζονται  σφοδρότερον  διά 
συντροφιάς  και  της  καθ   ημέραν  συνήθειας  καϊ  της  άΧΧης  παιδίας, 

23  και  της  ημετέρας  έν  νόμω  θεου  ασκήσεως.  23ουτως  δη  τοίνυν  καθ- 
εστηκυίας της  φϊΧαδεΧφίας  συμπαθούσης,  οι  επτά  άδεΧφοι  συνπα- 

11  κατερησον  V  (καρτ.  V3-)  12  ελεγεν]  ρΓ  καταμνησθεις         |  οπι  «V 
μνησθητε  ̂ *  (ηαο  Κ0·*)  |  πατρός]  προ  (ρνο  πρς)  Α  |  ενσεβιαν  \  ο  Ισαάκ 
(·σακ  Κ*   -σαακ  ̂ ·Ά)]  οπι  ο  13  οπι  και   ι°  ϋ\τ  |  εφόρων 
(δίο)  Α  |  φαιδροί]  ρΓ  εδραίοι  και  V  |  αφιερωσωμεν  \  δόντι]  διδοντι  V 
14  αττοκτεννειν  Ν  15  μεγα  Α*  (ϊ  δηρεΓδΟΓ  Αα?)  |  οπι  αγων  και  V  |  αιωη 

(-ι/ιω  ί·^·3)  |  παραβάσιν  (-σι  παραβαινονσιν  Κ.0-3-  (-σι)  V         16  την 
του  θ.  λ.  τταθοκρατιαν  (-τειαν  V3)  17  ούτως  (-τω        +  γαρ 
Κν  |  πάθοντας]  βάνοντας  |  Ισακ  Κ*  (Ισαάκ  Ν0·2·  ε·15)  18  απο- 

σπώμενων] +  ων  V*  (ΐπφΓοΐ)  V1)  |  αυτών]  αυτω  £\*  (-των  ̂ ·Ά)  |  αδελφω 
Α  |  μηδε]  μη  V  |  προαποθανοντας]  +'  ημων  αδελφούς  19  ανθρω· 
ποτητος]  αδελφοτητος  Κ  |  ίηοερ  πανσοπ.  £\*  (πανσοφ.  Κ1)  |  των  πατ.]  οπι  των 
^  |  γαστρος]  ίηοερ  α  Κ*  (ίπφΓΟΟ  Κ1)  20  χρονω]  χρονών  V*  21  γάλακτο' 
ποτουντες  (-ποουντ.  Α*  ποτ.  Α1)]  γαΧακτοτροφουντες  (γαλακτοποτ.  ̂ ε·3) 
γαλα  ποτισθεντες  V  |  ου]  ων  |  συνστρεφονται  &  \  εν  αγκαλαις  μαστών 
(οοηίεο  ΡπΙζδεηε)]  εναγκαΚισματων  \\  (?  -μα  των)  Α  εναγκαλαισ ματων  V*  εν 
αγκαΚαις  αι  V3  |  φιΚαδελφων  Κ*  (-0οι  Κ0^8)  22  συντροφιαν  Κ  |  συνηθιας  Ν  ) παιδεία*  V  23  συνπαθουσης  της  φιΚαδεΧφιας  Κ  συμπαθούς  της  φιλ.  V 
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Α  θεστερον  εσχον  την  προς  αλλήλους  όμόνοιαν.    '^νόμω  γαρ  τω  αύτώ  24 
παιδευθεντες,  και  τάς  αύτάς  εξασκήσαντες  άρετάς,  και  τω  δικαίω 

συντραφεντες  βίω,  μάλλον  εφ'  αυτούς  ήγαγον.    25  ή  -γαρ  όμοζηλία  23 
της    καλοκαγαθίας   επετεινεν    αυτών  την   προς   αλλήλους  όμόνοιαν. 

26 συν  γαρ  τή  ευσέβεια  ποθεινοτεραν  αύτοίς  κάτεσκεύαζεν  την  φιλα-  26 
δελφίαν.    27 άλλ'  ομοίως  καίπερ  της  φύσεως  κα\  της  συνήθειας  και  ?η 
των  της    αρετής    ηθών    τα.    της    άδελφότητος    αυτοίς   φίλτρα  συν- 
αυξόντων,   άνεσχοντο  διά  την  ευσεβειαν  τους  αδελφούς  οι  υπολε- 
λιμμενοι    τούς    καταικιζομενους    όρώντες    μέχρι    θανάτου  βασανιζο- 
μενους.     1  προσέτι  κα\  επί  τον  αίκισμόν  εποτρύνοντες,  ώς  μη  μόνον  ι  XIV 
τών  άλγηδόνων  περιφρονήσαι  αυτούς,  άλλα   κα\  της  τών  αδελφών 

φιλαδελφίας  παθών  κρατήσαι.  2*Ω  βασιλέως  λογισμοί  βα-  ι 
σιλικώτεροι   και  ελευθέρων  ελευθερώτεροΐ'  3ίερας  και    εναρμόστους  3 
περι  της  ευσέβειας  τών  επτά  αδελφών  συμφωνίας.    *  ουδείς  εκ  τών  4 
επτά  μειρακίων  ε'δειλίασεν,  ούδε  προς  τον  θάνατον  ωκνησεν'  5άλλά  5 
πάντες,  ωσπερ  επ    άθανασίας  όδόν  τρέχοντες,  επ\  τον  διά  τών  βα- 

σάνων θάνατον  εσπευδον.    6καθάπερ  γάρ  χ*φ*ς  και  πόδες  συμφώ-  6 
νως  τοις  της  ψυχής  άφηγήμασιν  κινούνται·  ούτως  οι  ιεροί  μείρακες 
εκείνοι  ώς  ΰπό  ψνχής  άθανάτου  της  ευσέβειας  προς  τον  υπέρ  αυτής 
συνεφώνησαν   θάνατον.    7  ω   πανάγιε   συμφώνων   αδελφών   εβδομάς·  η 
καθάπερ   γάρ   επτά   της   κοσμοποιίας   ημεραι   περ\   την  ευσεβειαν, 

Βοΰτως  περ\  την  εβδομάδα  χορεύοντες  ο'ι  μείρακες  εκύκλουν  τον  τών  δ 
βασάνων  φόβον  καταλύοντες.    9νΰν  ήμεϊς  άκούοντες  την  θλίψιν  τών  9 

νεανιών  εκείνων,  φρίττομεν  οί  δε  ου  μόνον  όρώιτες,  αλλ'  ουδε  αό- 
νον  άκούοντες  τον  παραχρήμα  απειλής  λόγοι/,  αλλά  και  πάσχοντες, 

23  την  προς  αλλήλους  ομονοιαν]  προς  αλλήλους  XV  24  συστρα- 
φεντες  Χ*  (συντραφ.  Χε·3)  \  εφ  (επ  Α)  αυτούς  ηγαγον]  εαυτούς  η^απων  XV 
25  αυτών]  ω  δΐιρ  Γαδ  Α1  αυτω  Χ  \  αλληλοις  Α1  |  ομονοιαν]  ρΓ  ευνοιαν  και  Χ 
ευνοιαν  V  26  συν  γαρ  τη  ευσέβεια]  δΐιρ  Γαδ  ρΐ  ΗίΙ  Α1  +  ομολογισμος  V  | 
ποθεινοτεραν]  ρΓ  την  Χ  |  αυτοις]  εαυτοις  Χε  |  κατεσκευαξΌν  Χ  \  την  0ιλαδ.] 
ίιηρΓΟΟ  την  Χε·3  27  ομοίως]  ομως  Χ  |  καιπερ]  και  περι  V  |  συνηθιας  Χ  |  σΐ'ν- 
αυξαντων  Χ*  (-ξοντ.  Χε·3)  συναυξανοντων  V  |  ευσεβιαν  Χ  |  υπολελιμμενοι]  υπο- 

λειπόμενοι Χ  (-λιττ.)  V  |  τους  2°]  το  δυρ  ταδ  Α1  |  καταικι^ΤομβϊΌΐ'ϊ]  κατοικτιζ. 
Χ  |  μεχρί]  ρΓ  και  V  XIV  1  εποτρυνοντες]  υπομένοντες  V  |  της  των 
αδ.  φιλαδ.]  των  φιλαδ.  V  2  βασιλέως]  βασιλέων  XV  δες  βασι  ϊη  Ν* 
(ίπιρϊΌΟ  Κ1)  3  ιεράς]  ρΓ  ω  XV  |  ευαρμοστου  Χ  εναρμοστου  V  |  της  ευσέ- 

βειας] της  ιεράς  Χ*  τ.  ευσεβιας  Χ1  την  της  ευσέβειας  V  5  οηα  δια  V 
6  οπι  γαρ  XV  |  χείρες]  ρτ  αι  XV  |  πόδες]  ρτ  οι  XV  |  συμφωνως]  +  ως  V  |  εκβι- 
νοι  ως]  νοι  ως  δΐιρ  ταδ  Α1  |  ως]  ωσπερ  V  |  οπι  υπο  V  |  αθάνατου]  ρΓ  της 
V  |  ευσέβειας  (-βιας  Χ)]  +  κινούμενοι  V  7  εβδομάδας  Χ*  (-μας  Χ0·3)  |  ευ- 
σεβιαν  Χ  8  ουτω  Χ*  (-τως  Χε·3)  |  τον  των]  των  των  V*  (τον  των  V3) 
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ίο  ε  καρτερούν  και  τοντο  ταϊς  διά  πυρός  όδύναις.     10  ων  τί  γένοιτο  έπαλ-  Α 
γέστερον;  οζεια  γάρ  και  σύντομος  η  τον  πνρος  ονσα  δύναμις,  ταχέως 
διέλνσε  τά  σώματα. 

ίΐ        "Και  μη  θανμαστον  ηγείσθε  ει  ό  λογισμός  περιεκράτησεν  των 
ανδρών  εκείνων  εν  ταις  βασάνοις,  οπον  γε  κα\  γυναικός  νους  πολν- 

ΐ2  τροπωτέρων  νπερεφρόνησεν  άλγηδόνων.     12  η  μητηρ  γαρ  των  επτά 
νεανίσκων   ύπηνεγκεν   τάς    έφ'   έν\    έκάστω    τών  τέκνων  στρέβλας. 

ΐ3  13θεωρειτε   δε    πώς   πολύπλοκος   εστίν  η  της   φιλοτεκνίας  στοργή, 
ΐ4  ελκουσα   πάντα   προς  την  τών  σπλάγχνων  συνπάθειαν  ΙΛοπου  γε 

και  τα  άλογα  ζωα  όμοίαν  την  προς  τά  εξ  αυτών  γεννώμενα  συνπά- 
ΐ5  θειαν  κα\  στοργην  εχει  τοις  άνθρώποις.     15 και  γάρ  τών  πετεινών, 

τά  μεν  ήμερα  κατά  τάς  οικίας  όροφοιτουντα  προασπίζει  τών  νεοττών 

1 6  ι6τά    δβ   κατά  τάς  κορυφάς   ορέων   κα\   φαράγγων  άπορρώγας  και 
δένδρων  όπάς  και  τάς  τούτων  άκρας  νοσσοποιησάμενα  άποτίκτει,  και 

ΐ7  τον  π ροσιόντα  κωλύει.     17 ει  δε  και  μη  δύναιντο  κωλύειν,  περιιπτά- 
μενα  κνκλοθεν  αυτών  άλγούντα  τη   στοργή,   ανακαλούμενα  τη  ίδια 

ιδ  φωνη,  καθ'  ον  δύναται  τρόπον  βοηθει  τοϊς  τέκνοις.     ι8καί  τί  δει  την 
δια  τών  άλογων  ζωων  έπιδεικνύναι  την  προς  τά  τέκνα  συνπάθειαν ; 

19  19οπου  γε  και  μέλισσαι  περϊ  τον  της  κηρογονίας  καιρόν  έπαμυνον- 
ται  τους  προσιόντας,   και  καθάπερ   σιδηρω  τώ   κέντρο»  πλησσουσι 
τους    προσιόντας  τη  νοσσια  αυτών,  και  έπ αμύνονται  εως  θανάτου. 

2ο  20 αλλ*  ουχι  την  ' Αβραάμ  όμόψυχον  τών  νεανιών  μητέρα  μετεκίνησεν 
XV   ι  η    συμπάθεια  τέκνων.  ι9Ω   λογισμέ   τέκνων,   παθών  τν- 

2  ραννε,  και  ευσέβεια  μητρι  τέκνων  ποθεινοτέρα.     2 μητηρ  δυεΐν  προ- 

9  εκαρτερουν]  ενεκαρτεροϋ\  Κ  |  ταυ  δια  πυρός]  ταυ  του  πυρός  Κ*  ταυ  δια  Ν  Υ 
τ.  π.  Κε·3  ταυ  διίπυρος  V*  (δια  π.  V*)  10  γένοιτο]  ρΓ  αν  Κε·3  |  επαν- 
γελτερον  Κ*  επαλγεστερον  Κε·3  |  ουσα  η  τον  πυρός  Κ  |  διέλυσε]  διελευσε  (δϊο) 
Α  διβλυεν  Κ  διβλι/ε  V  11  ο  λογισμοί]  οιη  ο  V  |  περιεκρατησε  Κ  |  του  βασ. 
ΚΑ  |  γυναικών  V*  (-κοί  V3)  |  νπερεφρονησεν]  περιεφρονησεν  V  12  νπη- 

νεγκεν (νφ.  Κ*)]  εκινων  νπ.  Κε·3  13  πάντα]  άπαντα  V  |  σπλάγχνων 
(παγχν.  Α*  σπλ.  Α3?)]  ρΓ  τέκνων  Κ  |  σννπαθιαν  Κ  14  οπου]  ίηοβρ  ομ  Κ* 
(οτγ.  Κ1)  ομου\  |  άλογα]  αλλα  V  |  την  προς]  έι$  Κ*  την  βυ  ΚεΛ  |  σνμπαθιανΧ. 
15  οροφυτουντα  Κ  οροφοιτωντα  V  (οροφοφ.  5γΓ  ιιί  νΐά)  |  προσασπι'ζει  Κ"" 
(προασπ.  Κε·α)  |  νεοτων  Α*ν*  (νεοττ.  Α3ν3)  16  τσυ  κορυφ.]  οιη  τα*  | 
φαραγγων]  ραγγ  $αρ  Γ&5  Αβ?  |  απορωγας  V*  (απορρ.  V3)  |  εννοσσοποιησομενα 
Κ*  (-ποιούμενα  £<ε·3)  |  κωλύει]  αποκωλνει  V  16 — 17  κωλύει  δε  Κ* 
(κωλύει  ει  δε  Κ0·3)  17    δυναιτο  Κ*   (-ναιντο  Ν0·3)   |  περιπταμενα 
Κ*  (περιειπτ.  Κε·3)  |  αργουντα  Κ*  (αλγ.  Κε·3)  \  τη  στοργή]  ρΓ  και  V  |  καθ 
ον  δύναται  τρόπον  βοηθει]  καθ  ο  δύνανται  βοηθι  (-θιν  Κ  |  δυνατι  Α 
18  δια  την  των  Κ*  (την  δια  των  Κ0·3)  |  ογπ  την  2°  Κε·3·  ε·ι>  |  συμπαθιαν  Κ 
19  επαμυνονται  2°]  απαμυνουσιν  £ν  20  νεανίσκων  Κ  |  τη  συμπάθεια  Α  συμ- 
παθιαΚ  σνμπαθειαΎ      XV  1  ευσεβια  Κ        2  μητηρ]  ηρ  (ίη  μηρ)  51ΐρ  Γ3.3  Αίι 
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Α  κειμένων  ευσέβειας,   και  τής   επτά  υιών  σωτηρίας   προκαίρου  κατά 
την  τον  τυράννου  ύπόσχεσιν  3την  εύσέβειαν  μάλλον  ηγάπησεν  την  3 
σώζουσαν  εις  αΐώνιον  ζωήν  κατά   θεόν.  4Ώ  τίνα  τρόπον  \ 
ήθολογήσαιμι  φιλότεκνα  γονέων  πάθη,  ψυχής  τε  κα\  μορφής  ομοιό- 

τητα  εις   μικρόν    παώοχαρακτήρα    θαυμάσιον  εναπεσφράγιζον,  μά- 
λιστα διά  το  των   παθών  τοϊς  γεννηθεισιν  τάς  μητέρας  καθεστάναι 

συνπαθεστέρας.     5  οσω   γάρ    και   άσθενόψυχοι    και   πολυγονώτεραι  5 
υπάρχουσιν  μητέρες,  τοσούτω  μάλλον  είσιν  φιλοτεκνώτεραι.    6 πα-  6 
σων  δε  των  μητέρων  εγένετο  η   των  επτά  μητηρ  φιλοτεκνωτέρα,  ή- 

τις επτά  κυοφορ'ιαις  την  προς  αυτούς  έπιφυτενομένη  φιλοστοργίαν 
7  και  διά  πολλά?  τάς  καθ*  εκαστον  αυτών  ώδΐνας  ηναγκασμένην  την  γ 
είς  αυτούς  εχειν  συμπάθειαν,  8 διά  τον  προς  τον  θεόν  φόβον  υπέρ-  8 
ειΰεν  την  τών  τέκνων  πρόσκαιρον  σωτηρ'ιαν.    9ού  μην  δε,  αλλά  και  9 
διά  την  καλοκάγαθ'ιαν  τών  υιών,  και  την  προς  τον  νόμον  αυτών  εύ- 
πειθ'ιαν,   με'ιζω   την    εν    αύτοίς  εσχεν   φιλοστοργίαν.     10  δίκαιοι  τε  ίο 
γάρ  ησαν  και  σώφρονες  και  ανδρείοι  και  μεγαλόψυχοι  και  φιλά- 
δελφοι,  και  φιλομήτορες  ούτως,  ώστε  και  μέχρι  θανάτου  τά  νόμιμα 

φυλάσσοντας    πείθεσθαι    αυτί}.      11  αλλ'    ομως,    καίπερ    τοσούτων  ιι 
όντων  τών   περϊ  φιλοτεκν'ιαν  εις  συνπάθειαν  ελκόντων  την  μητέρα, 
έπ'  ούδενός  αυτών  τον  λογισμόν  αυτής  αί  πανπο'ικιλοι  Ίσχυσαν  μετα- 
τρέψαι.     12 αλλά  και  κα#'  ενα  παιδα  και  ομού  πάντας  ή  μητηρ  έπ\  ΐ2 
τον  τής  ευσέβειας  προετρέπετο  θάνατον.  13  Ώ  φύσις  ιερά,  13 
και  φίλτρα  γονέων  και  γονεύσιν  φιλόστοργε,  και  τροφεία,  και  μητέρων 

&ν       2  ευσεβιας  &  |  πρόσκαιρους  Α  πρόσκαιρου  Κε·3ν  |  υποσχεσιν]  προσχεσϊ'ι  (ρ 
δυρ  Γ&5  φΐ3.5ΐ  ρπαδ  6δδ€ΐ  τυραννουποσχ.)  ̂ }(^\ά),€.\ί  3  ευσεμιαν  (δΐο) 
(ενσεβ.  ̂ ε·3^))  |  ηγαπησας  £\*  {-σεν  Κ0·3)  |  σωξουσαν]  ζωσαν  ̂   |  αιωνιαν 
4  μορφής]  μ  δίαρεΓδΟΓ,  φ  δΐιρ  Γαδ  Κ1:  56η  ακ  ϊη  Κ*  ςιιοά  ϊπιρΓοΙ)  Ν1  |  παι- 
δοχαρακτηρα]  παιδος  χαρ.   ̂     χαρακτ.    παιδος  V   |  εναποσφραγιζομεν  ς<* 
εναποσφραγιξον  6ίς·3ν  |  το]  του  Α  |  γεννηθεισι  V  |  μητέρας]  +  των  παθών  Χ 
+  των  πρων  V  |  συμπαθεστέρας  V  5  ασθενοψυχοι]  ασθενεστεραν  Χ* 
(-ραι  ̂ ?)  I  πολυγονιμωτεραι  V  |  μητέρες]  ρχ  αι  |  εισι  V  |  φιλοτεκνοτεραι 
γ^νίά  β  οπ1  πασών  δε... φιλοτεκνωτέρα  Ν*  (Ιιαία  ̂ ε·»  ™§ ίηί)  |  επτα  2°]  εν 
ταις  V3  |  κυοφοριαι  Α*  (δΐΐρβΓδΟΓ  Α1)  |  έπιφυτευομενη]  επιφερομενην  Ν* 
επιφυτευομενην  \  φιλοστοργεια  Α  7  ηναγκασμενη        |  ευ]  προς 
V  |  συμπαθιαν  Κ         8  νπεριδεν  V*  (-ειδε  V3)  9  οηι  δε  V  |  οπι  και  ι° 
Κ*  (ηαο  Ν0·3)  |  ευπειθειαν  V  |  μείξω]  μιζον  Κ*  (μιζω  Ν0·3)  μείζων  ΑΥ  \  οηι  την 
3°  ̂*  (Καθ  £νε·3)  |  εσχεν  (·χε  V)]  ειχε^  Κ0·3»  ε·ι>  10  δίκαιοι]  και  οι  Κ* 
(δικ.  Κ0·3)  |  φυλασσοντες  £\Ϋ  |  πιθεσθαι  Χ  11  καιτερ]  και  υπέρ  Α  Υ  | 
φιλοτεκνιαν]  ρΓ  ττ?ί/  £<ν  |  συμπαθιαν  Κ  συμπάθειαν  Υ  (  επ]  ε0  Χ  υπ  V  |  παμ.- 
ποικιλοι  V  +  βάσανοι         \  μεταστρεψαι  V  12  Τ7?5  ει<σε/3εια5  (-^ια?  ̂ )] 
ρΓ  υπέρ  V  13  γονενσιν]  γεννημασι  ς\  γενέσει  V 
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ΐ4  αδάμαστα  πάθη.     14κα#'  ίνα  στρεβλούμενον  κα\  φλεγομενον  όρώσα  Α 
ΐ5  μήτηρ,  ου  μετεβάλετο  δια  την  ευσέβειαν.     Ι3τάί  σάρκας  των  τέκνων 

εώρα  περι  το  πυρ  τηκομένας,  και  τους  των  ποδών  κα\  χειρών  δάκτυλους 
επ\  γης  σπαίροντας,  και  τάς  τών  κεφαλών  μέχρι  τών  περι  τα  γένεια 

ιό  σάρκας,  ώσπερ  προσωπεία  προκειμένας.     16 ω  πικρότερων  μεν  νυν 
ι-  μητηρ  πόνων  πειρασθεϊσα,  ήπερ  τών  επ'  αύτοϊς  ώδίνων.     17 ώ  μόνη 
ι3  γυναι  την  ευσέβειαν  όΧόκληρον  άποκυήσασα.     ι8ού  μετέτρεψέν  σε 

πρωτότοκος  αποπνέων  ουδέ  δεύτερος  είς  οϊκτρόν  βλέπων  εν  βασάνοις· 
ΐ9  ονδβ  τρίτος  άποψύχων.     19ούδε  τους  όφθαΧμούς  ενός  εκάστου  θεω- 

ρούσα ταυρηδόν  επ\  τών  βασάνων  ορώντας  τον  αυτόν  αίκισμόν,  και  τους 

2ο  μυκτηρας  π  ροση  μειουμένου  ς  αυτών  τον  θάνατον,  ουκ  εκλαυσας.  2°επ\ 
σαρζιν  τέκνων  όρώσα  σάρκας  τέκνων  άποκεκομμένας,  και  επ\  χερσΧν 
χείρας  άποτεμνομένας,  και  επ\  κεφαΧαϊς  κεφαΧάς  άποδειροτομουμένας, 
και  επ\  νεκροις  νεκρούς  πίπτοντας,  και  ποΧυάνδριον  όρώσα  τών  τέκνων 

2ΐ  χωρίον  δια  τών  βασάνων,   ουκ  έδάκρνσας.     21ούχ   ούτως  σειρηνιοι 
μελωδίαι  ουδέ  κύκνιοι  προς  φιΧηκοίαν  φωναι  τους  άκοΰοντας  έφέΧ- 

22  κονται,  ω  τέκνων  φωναϊ  μετά  βασάνων  μητέρα  φωνούντων.     22  πηΧίκαις 
και  πόσαις  τότε  η  μητηρ,  τών  υιών  βασανιζομένων  τροχοϊς  τε  και 

23  καυτηρίοις,   έβασανίζετο   βασάνοις ;    23αλλά  τα   σπλάγχνα  αυτής  ό 
ευσεβής  λογισμός  εν  αύτοΐς  το"ις  πάθεσιν  άνδρειώσας  έπέτεινεν  την 

24  πρόσκαιρον    φΐΧοτεκνίαν   παριδείν.      2*καίπερ    επτά   τέκνων  όρώσα 
άπώΧειαν    και    την  τών   στρεβλών    πολύπλοκον    ποικιλίαν,  άσπά- 

13  αδάμαστη  Χ*  (-τα  Ν0·*  <νίά>)  14  μετεβαλλετο  XV  |  ενσεβιαν  Χ  «V 
15  σπαιροντας]  σπεροντα  Α  περοντας  (δίε)  Χ*  σπείροντα*  Χ0·3  σπεροντας  V  | 
οιώ  και  τας  V  |  των  περι]  οιώ  των  V  |  πρόσωπα  (δίε)  Κ*  -πια  Χς·3  16  οπι 
μεν  XV  |  μητηρ  πόνων  πειρασθεϊσα]  πόνων  πιραθισα  μητηρ  Χ  μερ  πόνων 
πειραθισα  V  (  επ]  εν  V  |  ωδινων]  ρΓ  δακρύων  και  V  17  γυναι)  ρΓ  μερ 
V  |  ευσεβιαν  Χ  18  πρωτότοκος]  ρΓ  ο  Κ  |  αποπνέων]  απονεων  Α*  (π 
δυρβΓδΟΓ  Α1)  οπι  Κ*  (ηαΐ)  Χε·3)  |  δεύτερον  Α  |  εις]  +  σε  XV  |  ουδε  2°]  ου  XV 
19  ταυδον  V*  (ταυρηδ.  V1)  |  τον  αυτόν]  των  εαυτών  V*  τον  εαυτ.  V*  |  μυκτη- 

ρας] ρας  δυρ  ταδ  Α3  (δες  δραΐ  9  νεί  ίο  Ιίίί  αοί  ίοΓδ  ρπυδ  τον  θάνατον)  | 
προσιμιουμενος  Α*  προσσ.  Α3  \  αυτών  τον  θαν.]  τον  θαν.  αντων  Χ  οπι  τον  θαν. 
Α*ν'ά  (ηαΒ  Α3Γηε)  τον  θαν.  εαυτών  V  20  σαρξι  V  |  ορωσα  ι°]  εωρακας 
Χ*  (ορωσ.  Χς·3· &*»)  |  αποκεκομμενας]  αποκεομενας  Κ*3™81*®·6  αποκαιομ.  V  | 
χερσι  V  |  νεκροις]  νεκρούς  Χ*  (-ροις  |  πίπτοντας]  θάπτοντας  V  |  χωριού] 
χοριον  Χ*  χοριδιον  Χε·3  το  χωρίον  V  21  ουτω  Κ*  (-τως  Χς·3)  |  μελωδιοι 
Χ*  (-διαι  Χς·3)  |  κύκλιοι]  κύκνο»  V*  -νων  V3  |  ω]  ως  XV  |  φωΐΌΐιτωί/]  0ω»Ί>ΰ| 
(δίε)  Α  22  υιων]  υι  δυρ  ταδ  Α  ρΓ  επτα  V  |  οπι  τε  XV  |  καυτηριαις  Χ* 
(-ριου  Χ0·3)  καυ  στηριοις  V  23  αλλα]  +και  V  |  ανδρειωσας]  ανδρείως  V  | 
πρόσκαιρον]  α  δυρ  Γαδ  Α3  24  ορωσαν  V  |  αττωλια^  Χ  |  στρίβλων]  ΐηεερ 
τέκνων  Χ*  (ΐπιρΓΟΟ  Χ1)  |  πολύπλοκον]  πολυτροπον  Χ  |  ασπασασα]  ας  απασας 
Χ*  (ασττασαϊ  Χ0·^)  V  α^ασπασασα  εοηίεε  Βεηδίγ  νεΓδίοηε  8)τ  ίϊεΐυδ 
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Α  σασα  ή  γενναία  μητηρ  *£ίλ.νσ€ν  δια.  την  προς  θεόν  πίστιν.  23 καθ-  25 
άπερ  γαρ  εν  βουΧευτηρίω  τη  εαυτής  ψυΧΠ  δεινούς  όρώσα  συμβού- 
Χους,  φύσιν  και  γένεσιν  και  φιΧοτεκνίαν  και  τέκνων  στρέβΧαν, 

26  δύο  -ψήφους  κρατούσα  μήτηρ,  θανατηφόρον  τε  και  σωτήριον  υπέρ  ζ6 
τέκνων,  27 ουκ  επέγνω  την  σώζουσαν  έπτα.  υιούς  προς  όΧίγον  χρόνον  ζ- 
σωτηρίαν  28 αλλά  της  θεοσεβοϋς  ' Αβραάμ  καρτερίας  η  θνγάτηρ  2δ 
έμνήσθη.  29,9 Ω  μητηρ  Έθνους,  εκδικε  του  νόμου,  και  ύπερασ-  29 
πίστεια  της  ευσέβειας,  και  του  δια  σπΧάγχνων  αγώνος  άθΧοφόρε. 

30  ω  αρρένων  προς  καρτερίαν  γενναιότερα,  και  ανδρών  προς  ύπομονην  30 
ανδρειότερα.    31  καθ άπ ε ρ  γαρ  η  Νώε  κιβωτός  εν  τω  κοσμοπΧηθει  κατα-  31 
κΧυσμώ  κοσμοφορούσα  καρτερούς  ύπηνεγκεν  τούς  κΧυδωνας'  32 ούτως  32 
συ,   η   νομοφυΧαξ,   πανταχόθεν  εν  τω  τών   παθών  περιαντΧουμένη 
κατακΧυσμώ,  και  καρτεροΐς  ανεμοις  ταΐς  τών  υιών  βασάνοις  συνεχό- 

μενη, γενναίως  ύπέμεινας  τούς  της  ευσέβειας  χειμώνας. 
*Ει  δε  τοίνυν  και  γυνή  και  γεραια  και  έπτα  παίδων  μητηρ  ύπέμει-  ι  ΧΥί 

νεν  τάς  μέχρι  θανάτου  βασάνους  όρώσα  τών  τέκνων  όμοΧογουμένως 

αυτοκράτωρ  εστίν  τών  παθών  ό  ευσεβής  Χογισμός.    2 απέδειξα  ούν  οτι  2 
ου  μόνον  τών  παθών  άνδρες  έπεκράτησαν,  αλλά  και  γυνή  τών  μεγίστων 
βασάνων  ύπερεφρόνησεν.    3  και  ούχ  ούτως  οι  περ\  ΑανιήΧ  Χέοντες  3 
ησαν  άγριοι,  ουδέ  ΜισαήΧ  έκφΧεγομένη  κάμινος  Χαβροτάτω  πυρί,  ως 
της  φιΧοτεκνίας  περιέκαιεν  εκείνη  φύσις,  όρώσα  αυτής  τούς  έπτάυίούς 
βασανιζομένους .    4 αλλά  τω  Χογισμω  τής  ευσέβειας  κατέσβεσε  το-  4 
σαύτα  και  τηΧικαύτα  πάθη  ή  μητηρ.     5 και  γαρ  τούτο  έπιΧογίσασθαι,  ς 
οτι  ει   δειΧόψυχος  ην  ή  γυνή,  καίπερ  μήτηρ  ουσα,  ώΧοφύρετο  αν 

24  θεον]  ρΓ  τον  Κ         25  οηι  γαρ  Κ  |  τη  εαυτής  ψυχη  (-χης  Α)]  της  αιτ>;5 
ψνχης  Κ*  (τη  εαυτ.  ψυχη  Κ0·3)  |  φασιν       (φνσιν  Κ0·3)  +τε  Χ  |  στρεβΧας  ΚΥ 
26  μητηρ]  ρΓ  η  V  26 — 27  οιώ  νπερ  τέκνων ..  .σωτηριαν  Κ*  (Ηαΐ)  Κ0·3) 
27  επεγνώ]  εγνω  £$ς·3  28  θεοσεβιας  Η*  (-σεβονς  Κ€·3)  \  κατεριας  V* 
(καρτ.  V3)  29  μητηρ]  μερ  V  |  εκδικε  του  νομού]  εκδικητου  ν.  \Τχιά  |  νπερ- 
ασπιστεια]  νπερασπιστρια  ΚΥ3  (-άστρια  V*)  |  ευσεβιας  Κ  30  ανδρειωτερα 
ΚΑΛΓ*  (-οτερα  V3)  31  Νωαι  Α  |  κοσμοπΧηθει]  εθνοπΧηθει  Κ  |  καρτερως 
&ν  |  ύπηνεγκεν]  νπβμεινεν  Κ  (-μιν.)  V  32  συ]  +  γυνη  V  |  ανεμοις]  αν 
Χοιμοις  Α  |  συνεχόμενοι  V*  (-νη  νι({οτί))  \  της  ευσέβειας]  ρτ  υπέρ  Κ  Υ 
XVI  1  οιη  και  ι°,  2°  V  |  γηραιά  V3  |  υπεμεινε  V  |  των  τεκνω\  ορί·:σα  Ν 
2  άνδρες  των  παθών  £\Υ  |  επεκρατησαν]  εκρατησαν  ΚΥ  3  Λα;'ί?Λ]  ρΓ 
τον  V  I  Μισα?7λ]  ρΓ  η  XV  \  ως]  εως  Α  \  της  φιλοτ.]  ρΓ  η  |  εκινην  Χ  | 
ορωσά\  Κ  \  αυτής  τους  επτα  νιους  βασανισμένους]  αυτήν  (αυτής  όντως 
ποικιΧως  βασ.  τονς  ε.  νιονς  4  ενσεβιας  Κ:  ΐίεηι  13  |  κατεσβίσεν  Κ 
οπι  V  |  τοσαυτα]  ρΓ  τα  |  η  μητηρ]  ρΓ  ενικησεν  V  5  ονη  και  γαρ 
τοντο.,.δειΧοψ.  ην  V  |  ει  δειΧοψ.  ην  η  γννη]  δ.  ει  η  γυνη  Χ*  δ.  βι  ην  γ.  Κ03  | 
ώλοφυρετο  (ωΧνφερ.  £<*  ωΧοφνρ.  Κ1)]  ονκ  ωΧοφνρατο  V 
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6  «τ*  αντοις·  και  "ίσως  αν  ταύτα  όντως  εΐπεν  6?Ω  μεΧέα  εγωγε   και  Α 
ποΧΧάκις  τρισαθΧΊα,  ητις  επτά  παιδας  τεκούσα,  ούδενος  μητηρ  γεγένη- 

7  μαι.    7  ω  μάταιοι  επτά  κνοφορίαι,  και  άνόνητοι  επτά  δεκάμηνοι,  και 

8  άκαρποι  τιθηνίαι,  και  ταλαίπωροι  γαΧακτοτροφίαι.     8 μάτην  έφ'  νμΐν, 
ω  παίδες,  πολλαν  νπέμεινα  ώδινας  και  χαΧεπωτέρας  φροντίδας  άνα- 

9  τροφής.     9  ω  των  εμών  παίδων,  οι  μεν  άγαμοι,  οι  δε  γαμησαντες  άνό- 
νητοι, ουκ  οψομαι  νμών  τέκνα,  ουδέ  μάμμη  κΧηθεΐσα  μακαρισθησομαι. 

ίο  10 ω  η  ποΧνπαις  και  καΧΧίπαις  εγώ  γυνή  χήρα  κα\  μόνη  ποΧνθρηνος. 
ιι  "ούδ'  αν  αποθάνω,  θάπτοντα  των  νίών  εξω  τινά.  αλλά  τούτω  τω  θρηνώ 
ΐ2  ονδένα  όΧοφνρετο  η  ιερά  και  θεοσεβης  μητηρ,  Ι2ουδ'  ΐνα  μη  άποθάνωσιν 
13  άπέτρεπεν  αύτών  τινα,  ούδ'  ώ$·  αποθνησκόντων  έΧνπηθη.    Ι3αλλ'  ώσπερ 

άδαμάντινον  έχουσα  τον  νουν,  και  εις  άθανασίαν  άνατίκτονσατον  τών  υιών 
αριθμόν,  μάΧΧον  νπερ  της  ευσέβειας  επϊ  τον  θάνατον  αυτούς  προετρε- 

ΐ4  πετο  ίκετεύονσα.  Ι4?Ω  μήτηρ  δι  εύσεβειαν  θεού  στρατιώτι, 
πρεσβύτι  και  γννη,  δια  καρτερίαν  και  τνραννον  ενίκησας,  κα\  εργοις 

ΐ5  δυνατωτέρα  κα\  Χόγοις  ευρέθης  αν  ανδρός.     15  κα\  γαρ  οτε  συνεΧημφθης 
μετά  των  παίδων,  είστηκεις  τον  'ΈΧεάζαρον  όρώσα  βασανιζόμενον,  και 

ι6  εΧεγες  τοϊς  παισ\ν  εν  τη  'Έβραΐδι  φωντ)  ι69Ω,  παίδες,  γενναίος  6  άγων 
ε'φ'  ον  κΧηθέντες  νπερ  της  διαμαρτυρίας  τού  έθνους,  εναγωνίσασθε 

ιη  προθύμως  νπερ  τον  πατρίου  νόμον.     17 και  γαρ   αισχρον  τον  μεν 
γέροντα  τούτον  νπομένειν  τάς  δια  την  ενσέβειαν  άΧγηδόνας,  υμάς  δέ 

ι8  τούς  νεωτέρονς  καταπΧαγηναι  τάς  βασάνονς.  18 άναμνησθητε,  οτι  δια 
ΐ9  τον  θεον  τού  κόσμον  μετεΧάβετε,  κ  αϊ  τού  βίον  άπεΧαύσατε·  19  και  δια 
2ο  τούτο  όφίΧετε  πάντα  πόνον  νπομένειν  δια  τον  θεόν.    20  δι   ον  και  ό 

πατήρ  ημών  ' Αβραάμ  εσπενδεν  τον  εθνοπάτορα  νιον  σφαγιάσαι  Ισαάκ, 

5  οηι  αν  ι°  V  |  οηι  ούτως  ς\λί         6  ονδενος]  ουδε  ενος  Κ         7  ανωνητοι  Νν 
Α  :  ΐΐεΐϊί  ο.  |  βτττα  2°]  ρΓ  αι  ̂   |  τιθηνιοι  Κ       8  μάτην]  +  δε  Κ  +  δ  V       9  γαμη- 

σαντες] γημαντες  10  η  πολυτταις]  οηι  η  V  |  χήρα]  γ>ΐ  η  V        11  τούτων 
(τούτω  Κ1·0·3)  |  ωλοφυρετο  £\  ολοφυρατο  V*  ωλ.  V*  |  θεοσεβης]  +  και  ιερα  V 

12  ουδ  ως]  ως  ουδε  £·ίν  13  έχουσα  αδαμαντινον  ̂   |  νυν  Α*  [νουν  Α1)  | 
ανατικτονσα]  ανατεινουσα  V  14  μητηρ  Κ]  πηρ  Α  μερ  V  |  ευσεβιαν  ̂   :  ίίεηι 

17,  23  I  θεου]  +  μητηρ  και  ευσεβούς  στρατιάς  (ΐπιρΓοΙ)  ̂   :ι)  +  'μηρ  και  ενσ. στρατηγιας  V  |  στρατιώτη  V  |  πρεσβντι]  και  πρεσβυτη  V  |  γυνη]  γνναι  Κν  | 
και  τυραννον~\  τον  τυρ.  V  |  ενικησας]  ρΓ  νικη  V  |  αν  ανδρός]  αν\δρος  Κ  αν  δρειος  V 
15  εστηκεις  Α  ιστ.  &\τ*  (ειστ.  V3)  |  ελεγεΙ        (ελεγεϊ  Κε  3)  |  ΠϊΐρΓοΙ)  εν 
16  ο  αγων]  οπι  ο  Κ  |  πατρώου  \£\ίΆ  17  υπομενειν]  υπομιναι  Κ  \  νεωτέ- 

ρους] νεανίσκους  |  καταπ\η~γηναι  £ί*  (-ττλαγ.  Κ0·3)  |  τους  βασ.  (τας  β. 
Κε  ίι)  18  άναμνησθητε]  +  δε  Κ  |  οτι]  δια  ίηοερ  διότι  ί^1·  \  απελαυ- 
σετε  ς\  απηλαυσατε  V  19  οφειλεΙ  V*  οφείλετε  V*  |  πονον  υττο^ιεϊ'ειί'] 
υπομιναι  π.  Κ  π.  υττομειναι  V  20  διο  Κ*  (δι  ον  ϋ,€  Ά)  |  εσπευδον  V  |  τον] 
τιν  V*  (το^  V1)  |  Ισακ  Κ*  (Ισαάκ  Ν*·») 
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Α  και  την  πατρώαν  χείρα  ξιφηφόρον  καταφερομενην  ί'π'  αυτόν  όρων 
ουκ  'επτηξεν.     21  και  ΑανιηΧ  ό  δίκαιος  είς  Χεοντας  εβΧηθη'  και  Άννα-  2ΐ 
νιας  και  Άζαρίας  και  Μισαήλ  ει?  κάμινον  πυρός  άπεσφενδονηθησαν, 

και  ύπεμειναν  διά  τον  θεόν.    22  και  υμεις  ούν  την  αυτήν  πίστιν  προς  22 
τον  θεόν  έχοντες,  μη  χαλεπαίνητε-  23 αλόγιστοι/  γαρ  εϊδότας  εύσεβειαν  23 
μη  άνθίστασθαι  τοϊς  πόνοις.  24  Διά  τούτων  των  λόγων  17  24 
επταμητωρ  ίνα  εκαστον  των  υιών  παρακαΧοΰσα  έπεισε  μάΧΧον,  η 

παραβηναι  την  εντοΧην  του  θεοί)·  25 ετι  δε  και  ταύτα  Ιδόντες  δτι  διά  25 
τον  θεόν  αποθανόντες  ζώσιν  τω  θεώ,  ωσπερ  Αβραάμ  και  Ισαάκ 

και  Ίακώ/3,  και  πάντες  οι  πατριάρχαι.  1  εΧεγον  δε  και  τών  ι  XVII 
δορυφόρων  τίνες  ως  οτε  εμεΧΧεν  και  αυτη  συΧΧαμβάνεσθαι  προς 

θάνατον,  "ινα  μη  ψαύσειεν  τι  του  σώματος  εαυτής,  εαυτην  ερριψεν  κατά 
της  πυράς.  2Ώ  μητηρ  συν  επτά  παισιν  καταΧΰσασα  την  2 
του  τυράννου  βίαν,  και  άκυρώσασα  τάς  κακάς  επινοίας  αυτού,  και 

επιδείξασα  την  της  πίστεως  γενναιότητα.    3καθάπερ  γάρ  σύ  στέγη  3 
επί  του  στύΧου  τών  παίδων  γενναίως  ιδρυμένη,  άκΧινώς  ύπηνεγκας 

τον  διά  τών  βασάνων  σεισμόν.    Αθάρρει  τοιγαρουν,  ώ  μητηρ  Ίερό^τυχε,  4 
την  εΧπίδα  της  υπομονής  γενναίως  έχουσα  προς  θεόν.    5ουχ  οϋτω  5 
σεΧηνη  κατ  ουρανον  συν  άστροις  σεμνή  καθεστηκεν,  ώς  σύ  τους  ίσα- 
στερους  επτά  παιδας  φωταγωγησασα   προς  την   εύσεβειαν  έντιμος 

καθεστηκας  θεώ,  και  εστηρισαι  εν  ούρανώ  σύν  αύτο'ις.    6 ην  γάρ  η  6 
παιδοποιία  σου  από  Αβραάμ  του  παιδός.  7  Ει  δε  εξόν  ημΊν  η 
ην,  ωσπερ  τινός,  ζωγραφησαι  την  της  ιστορίας  σου  εύσεβειαν,  ουκ  άν 

!^ν       20  πατρώα        (-αν  Κ13·3)  πατρωον  V  |  οηι  ορων  ̂   |  επηξεν  (επτηξεν 
Κε·3)  21  Ανανιας        |  απεσφενδονισθησαν  V  22  χαλεπαινετε  ΚΫ* 
(-νητε  V3)  23  ειδοτες  V  |  αν#ιστασ#αι]  αντιτασσεσθαι  Κ  ανιστασθε  V3 
24  επταμητηρ  Νε·3  δεά  δίαίϊηι  Γβροδ  -τωρ  \  έπεισε  (-σεν  Κ)]  ρΓ  αποθανειν 
(-νιν)  V  25  ετι]  οτι  Κ0·3  επει  V  |  ιδοντες]  ειδοτες  Η\τ  \  οτι]  οτι  οι 
οποι  Κε·3  \  δια]  ρΓ  οι  V  |  αποθανόντες]  αποθνήσκοντες  |  Ισακ  Κ*  (Ισαάκ 
&ε·3)  |  πάντες  οι  πάτο.]  οι  Χυποι  (λοιπ.  V3)  πατρ.  V  XVII  1  ως  οτε] 
οτι  ως  ί\*  οτι  οτε  Νε·3ν  |  συΧλαμβ.  και  αυτη  ΟΥ  |  τι]  τις  ΟΥ  \  εαυτής]  αντης 

|  ερειψε  ̂   2  μερ  V3  |  οηι  και  ι°  Κ  [  επιδειξασα]  δειξασα  Κ  (δι^.)  V 
3  στέγη  συ  V  |  του  στύλου]  τους  στύλους  Κ  στυΧους  V  |  ϋδρυμενη  Α  |  ακλινη 

ακλινης  Κε·3ν  |  οηι  δια  V  4  μητηρ]  μερ  V  |  τη  Α*  (την  Α1)  |  γεν- 
ναίως] βεβαιαν        |  θεον]  ρΓ  τον  #Μ  5  ουχ  ουτω]  ουχ  ούτως  οίδ  δα- 

^ο.&  (ΐιηρι-οο  2°  Κ0·3)  ουτωϊ  V*  ουχ  ουτ.  V1  I  συν  ι°]  εν  Κ*  (συν  ̂ ε·3)  |  ισαστε- 
ρους  ς$ν]  εις  αστέρας  Α  |  οηι  επτά  V  |  ευσεβιαν  ΐΐεηΊ  7  (2°)  |  καθεστηκας] 
εστηκας  V  |  θεω]  θω  (δϊο)  Χ  |  εν  ουρανω  συν  αυτοις]  εν  (συν  £<ε·3)  αυτοις  εν 
ονρανοις  Κ  6  παιδος]  πρς  7  ωσ7τερ]  ωί  επ-ι  ωσπερ  επι 
^ο.&  |  κττοριας  σ.  εύσεβειαν]  ευσέβειας  (-βιας  Χ)  σ.  ιστοριαν  ί<ν  7 — 8  οι-κ 
αν  εφριττον.,.και  γαρ  άξιον  ην  δηρ  ταδ  6ϋ  ίη  ηΐ^^  Α3  (οηι  ουκ  αν  εερριττον.., 
εύσεβειαν  (2°)  Α*νί<1) 
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εφριττον  οι  θεωρονντες  μητέρα  επτά  τέκνων  δι  εύσεβειαν  ποικίλας  Α 

&  βασάνους  β*χρ<-  θανάτου  ύπομείνασαν ;   8  και  γαρ  άξιον  ην  κα\  επ\ 
αυτού  του  επιταφίου  άναγράψαι  και  ταύτα  τοϊς  άπο  του  έθνους  εις 

9  μνείαν  λεγόμενα  9'  ΕΝΤΛγθΛ  ρέρωΝ  ίερεγε,   ΚΛΙ   ΓΥΝΗ  Γ^ΡΛΙΛ, 
κ<λί  έτττΑ  ττΛΪλεε  εΝκεκΗλεγΝΤΛΐ   Αιλ  τγρ<\Νΐ\ιογ  Βιλν,  την 

ιο'ΕΒρΛίωΝ  ΤΤΟλίτίλΝ  ΚΛΤΛλγΟΛΙ  θέλΟΝΤΟΟ.     10 ΟΪ  Κ<\ί  έίελίΚΗΟΛΝ 
τό  ΙΘνοο  είε  θεοΝ  λφορώΝτεε,  κλϊ  Μέχρι  θΛΝ^τογ  τ<\ε  Βλολ- 

ιι  ΝΟΥΟ  γπΟΜείΝΛΝΤεϋ.  τιάληθώς  γαρ  ην  άγων  θεϊος  ό  δι'  αυτών 
ΐ2  γεγενημενος.     12ηθ\οθέτει  γαρ  τότε  αρετή  δι   υπομονής  δοκιμάζουσα 
13  τό  νϊκος  εν  αφθαρσία  εν  ζωη  πολυχρονίω.     13Έλεα£άρ  δε  προηγων'ι- 

ζετο·  η  δε  μητηρ  των  επτά  παίδων  ένηθλει·  οι  δε  αδελφοί  ηγωνίζοντο· 

14  Ι4<>  τύραννος  άντηγων'ιζετο·  ό  δε  κόσμος  και  ό  των  ανθρώπων  βίος 
15  εθεώρεί'  15  θεοσέβεια  δε  ενίκα,  τούς  εαυτής  άθλητάς  στεφανοΰσα. 
ι6  ι6τίνες  ούκ  έθαυμασαν  τούς  της  αληθείας  νομοθεσίας  άθλητάς ;  τίνες 
17  ουκ  έζεπλάγησαν  ;  17  Αυτός  γε  τοι  ό  τύραννος  και  ολον  τ6 
ι8  συνεδριον  αύτών  έξεθαύμασαν  αύτών  την  ύπομονην,  ι8δι'  ην  και  τω 
19  #ει'ω  νυν  παρεστηκασιν  θρόνω,  και  τον  μακάριον  βιοϋσιν  αιώνα·  19και 

γάρ  φησιν  ό  Μωσης  Και  πάντες  οι  ηγιασμενοι  ύπο  τάς  χεϊράς  σου. 

2ο  20 και  ούτοι  ούν  άγιασθέντες  διά  θεόν  τετ'ιμηνται  ου  μόνον  ούν  ταύτη 
τϊ)  τιμή,  άλλα  και  τω  δι'  αυτούς  το  έθνος  ημών  τούς  πολεμίους  μη 

2ΐ  επικρατήσαι,  21  και  τον  τυραννον  τιμωρηθήναι  και  την  πατρίδα  καθα- 
22  ρισθηναΐ'  22ώσπερ  άντίψυχον  γεγονότας  της  του  έθνους  αμαρτίας  και 

7  θεωρουντεί\  +  ορωντες  XV  |  μέχρι  θάνατον]  οηι  Κ*  (ηαϋ  Κ0·13)  +  γιγνο- 
μενας  Χ.0·^ +  γινομενας  V  |  υπομενουσαν  V  8  επι]  επ  XV  9  ενταύθα] 
εντανθοι  Χ0·*  (δ€θ1  δΐ&ίϊηι  Γβροδ  -θα)  V  (ενταυθ  οι  δΐο  V*  -θοι  νΡ°5ϊ1)  |  ιερευ? 
και  γυνή  γεραια  ϋη  δαΜαοΙ  αάίεο  Αα?  |  και  ι°]  +  συν  αυτω  V  |  επτά]  ΐηοερ 
ε  Χ*  (ζ'  Χ1)  |  ενκεκηδευται  V*  εγκεκηδευντ.  νΆ(νιΛ)  |  τυράννου  βιαν]  τυραννον 
Χ*  (τυράννου  β.  Χ0·*)  \  την  Έβρ.  πολιτιαν]  των  Έβρ.  την  πολιτειαν  V  | 
θελοντες  Α  θέλοντας  Χ*  (-τος  Χ1)  θελησαντος  V  10  6#ιό$]  7«Ό$  Κ 
12  ηθλοτει  (δΐο)  Α  |  νικος]  +  αυτής  V  |  εν  αφθαρσία]  εις  αφθαρσιαν  αυτής  Χ* 
αφθαρσία  Χε·3  οπι  Κ0·13  ευ  αφθαρσιαν  V  13  οηι  δε  ι°  Χ*  (ηαϋ  Χε·3)  | 
προηγωνιτο  Χ*  (προηγωνιζετο  Χ0·3)  |  οπι  επτά  Ν*  (ηαϋ  Χ0·3)  |  αδελφοί]  ρΓ 
επτα  Χ  14  ο  τύραννος  αντ.  οναη  ίη  V  αά  βη  οοί  |  οηι  ο  3°  V 
15  θεοσεβια  Χ  16  αλήθεια*]  θειας  Χ  (0ια?)  V  |  νομοθεσίας  (-σια  Χ*  -σιαϊ* 
Χ1)]  ρΓ  θεοσέβειας  V  \  αθλητές  Χ*  (-τας  Χ1)  |  τινεϊ  2°]  +  δε  Χ  17  σι/νεδριον] 
συμβουλών  XV  |  ογπ  αυτών  ι°  XV  |  εθανμασαν  Χ*  (*£ε0·  Χ03)  |  υπομονή] 
ρΓ  αρετην  και  την  Χ  ρΓ  αρετην  και  V  18  δι  ην . . .  αιώνα  ϋη  δυΐχίαοί  αάΓεο  Α3  ' 
19  Μωυσης  Χ  20  ούτοι]  αυτοί  Χ  |  οηι  δια  θεον  Κ*  Ιιη,ϋ  δια  τον  θν 
20 — 22  ου  μόνον... αμαρτίας  ίϊη  δα1)^αοΙ  αϋίθο  Α3Ϊ  20  οηι  οι;ν  2°  XV  | 
οηι  τω  V*  Κα1>  το  ν1(νκ1'  (τω  να)  |  τω  δι  αυτοι>5*  Α  |  εττικρατησας  Α 
21  τιμωρηθήναι]  ρΓ  καταισχννθηναι  και  V  22  ωσττε/)]  +  7α/°  V  |  7ε70,/α·5 
Χ*  (-νοτα$  Χ0  3) 
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Α  δια  τον  αίματος  τών  ευσεβών  εκείνων  και  τον  ιΧαστηρίον  θανάτου 

αυτών,  η  θεία  πρόνοια  τον  Ισραήλ  προκακωθεντα  διεσωσεν.  23 προς  23 
γαρ  την  άνδρίαν  αυτών  της  αρετής  κα\  την  επ\  ταϊς  βασάνοις  αυτών 
νπομονην  ό  τύραννος  άφιδών  Άντίοχος  άνεκήρνξεν  τοίς  στρατιώταις 

αυτόν  εις  νπόδιγμα  την  εκείνων  νπομονην  2Αεσχεν  τε  αντονς  24 
γενναίους  και  ανδρείους  εις  πεζομαχίαν  και  ποΧιορκίαν  κα\  εκπορ- 
θηο-ας  ενίκησεν  πάντας  τονς  ποΧεμίονς. 

1  Ώ  των  Άβραμιαίων  σπερμάτων  απόγονοι  παίδες  ΊσραηΧειται,  πει-  ι  XV 
θεσθε  τω  νόμω  τούτω,  κα\  πάντα  τρόπον  ενσεβείτε'  2γινώσκοντες  οτι  ι 
τών  παθών  δεσπότης  εστίν  ό  ενσεβης  λογισμός,  κα\  ου  μόνον  τών 

εν  δοθέν  άΧΧά  και  τών  εζωθεν  πόνων  3άνθ'  ων  δια.  την  ενσεβειαν  3 
προιεμενοι  τα.  σώματα  τοις  πόνοις  εκείνοι,  ον  μόνον  νπό  τών  ανθρώπων 

έθαυμάσθησαν,  αλλά  και  θείας  μερίδος  κατηξιώθησαν.    4  και  δι'  αντονς  4 
είρηνευσεν  το  έθνος,  και  την  εννομίαν  την  επ\  της  πατρίδος  ανανέωσα-  ' 
μένος,  εκπεποΧιόρκηκε  τονς  πολεμίονς.     5 και  ό  τύραννος  Άντίοχος  $ 
και  επϊ  γης  τετιμώρηται,   και  αποθανών  κοΧάζεταΐ'  ώς  γαρ  ονδεν 

ουδαμώς  'ίσχνσεν  άναγκάσαι  τους  ΊεροσοΧνμείτας  άΧΧοφνΧήσαι,  και 
τών  πατρίων  εθνών  εκδιαιτηθηναι·  6τότε  δη  άπάρας  από  τών  Ίερο-  6 
σοΧνμων  εστρατοπεδενσεν  επ\  ΤΙερσας.  'ΈΧεγεν  δε  η  μητηρ 
τών  επτά  παίδων  και  ταντα  η  δικαία  τοίς  τέκνοις  7 οτι  Έγώ  εγενηθην  - 
παρθένος  άγνη,  και  ουχ  νπερεβην  πατρικόν  οίκον  εφΰΧασσον  δε  την 

ωκοδομημενην   πΧενράν.      Βον    διεφθειρεν  με   Χνμεών  της    ερημιάς  δ 
φθορεύς  εν  πεδίω·  ονδε  εΧυμηνατό  μον  τα  αγνά  της  παρθενίας  Χνμεών 
απάτης    οφις-   έμεινα   δε  χρόνον    άκμης    σνν    άνδρί.     9τοντων   δε  9 

«V  22  δια]  της  Χ*  (δια  Κ0·*)  |  θανάτου]  ρΓ  τον  Χ  |  προκακωθεντα  τον  Ισ\  Χ 
23  ανδρειαν  V  |  την  2°]  της  Α  |  οπι  αντων  2°  Χ  |  αφιδων]  ιδων  V  |  ανεκηρνξεν 
ο  Αντιοχος  Χ  ανεκ.  Αντ.  V  |  νποδειγμα  V  24  οιη  και  ανδρείους  V  | 
εκπορθουντας  V  XVIII  1  Αβρααμιθιων  Χ*  Αβρααμιαιων  Χοα  |  Ισδρα- 
7}\ιται  Χ  ΙσραηΧιτ.  V  |  πιθεσθε  Χ*  -θαι  Χε·3  2  εστίν  δεσπότης  XV 
3  ενσεβιαν  Χ  |  προεμενοι  Χ  |  θαυμασθησαν  Α*   (εθ.  Α1)  |  θειας]  ρΓ  της  V 
4  σννομιαν  (δΐο)  ν1ίοη  |  την  2°]  τη  Χ*ίθΓΐ  |  οητ.  επι  V  |  ανανεωσαμενοι  XV  [ 
€Κ7Γ€7τολιο/)κ?7Κ€]  εκπεπορθηκαν  Χ*ν  εκπεπολιορκηκαν  Χοα  5—24  ηιιιΐΐα 
ραεηε  βναηιιεΓΟ  ίη  Α  5  γης]  ρΓ  της  V  |  εθνών]  οιη  Χ  εθων  V  |  εκδιαι- 
τηθηναί]  εκξητηθηναι  Χ  6  οπι  δη  XV  |  εστρατοπεδενσεν]  εστρατενσεν  Χ  | 
ΊΙερσας]  πέρας  Χ*  (Ιίερσ.  Χ0·11)  |  οιη  επτα  Χ  |  οηι  παίδων  V  |  η  δίκαια]  τα  δικαιώ- 

ματα Χ  ιδια  V  7  εγεννηθην  V  |  και  ουχ]  ονδε  Χ  οπι  και  V  |  ωκοδοαον- 
μενην  Α  οικοδομονμενην  Χ  οικοδομημενην  V  8  ον  διεφθειρεν]  ονδε  εφθιρεν 
Χ  |  της  ερημιάς]  τ  δπρ  Γαδ  Α?  (δες  δρ&ί  4  1^*)  οηΊ  Τ77*  ̂ Τ  I  α7™7"7^  Α*ΧοΛιν] 
απατηλός  Α3?  απάτητης  Χ*  |  εμειν  Α*  (α  δπρείδΟΓ  Α*?) 
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ενηλίκων  "γενομένων  ετεΧευτησεν  6  πατήρ,   μακάριος  μεν  εκείνος·  τον  Α 
γαρ  της  ευτεκνίας  βίον  επιζητήσας,  τον  της  άτεκνίας  ουκ  ώδυνήθη 

ίο  καιρόν  106ς  εδίδασκεν  υμάς,  ετι  ων  συν  ημιν,  τον  νόμον  και  τοίις 
ιι  π ροφήτας.  ιττ6ν  άναιρεθεντα  "ΑβεΧ  υπο  Κάιν  άνεγίνωσκεν  δε  ημιν, 
ΐ2  και  τον  όλο  καρπού μεν ον  Ισαάκ,  και  τον  εν  φυΧακη  Ίωσήφ'  "εΧεγεν 

δε  ημϊν  τον  ζηΧωτήν  Φινεες,  εδίδασκεν  δε  υμάς  τους  εν  πυρϊ  Άνανίαν 

13  και  Άζαρίαν  και  ΜισαήΧ'  Ι3εδόξαζεν  δε  και  τον  εν  Χάκκω  Χεόντων 
ΐ4  ΑανιηΧ,  6ν    και   εμακάριζεν   Ηύπεμίμνησκεν   δε   υμάς   την  Ήσαιου 

γραφήν  την  Χέγουσαν  Καν  δια  πυρός  διεΧθης,  φΧοξ  ον  κατακαύσει  σε. 

15  1ζτον  υμνογράφον  εμεΧωδει  ημιν  Ααυε\δ  τον  Χεγοντα  Πολλαι  αϊ 
ι6  θΧίψεις  των  δικαίων.  τ6τόν  ΣαΧομώντα  επαροιμίαζεν  ημιν  τον  Χεγοντα 
17  ΞυΧον   ζωής  εστίν   πάσιν  τοϊς   ποιοϋσιν   αυτού  το   θέλημα.  ι?τόν 

Ιεζεκιήλ  επιστοποιείτο  τον  Χεγοντα  Ει  ζησεται  τα.  οστά  τα  ζηρά  ταύτα; 

ιδ  τ8ωδήν  μεν  γάρ  ην  έδίδαξεν  Μωσης  ουκ  έπελάθετο  την  διδάσκονσαν 
19  Έγώ  άποκτενω,  και  ζην  ποιήσω.    19 Αυτή  η  ζωή  υμα,ν  καϊ  ή  μακαριότης 

των  ήμερων. 

2ο  20Ώ  πίκρας  της  τότε  ήμέρας,  και  ου  πίκρας,  οτε  ό  πικροςΈΧΧήνων 
τύραννος  πυρ  φΧεξας  Χεβησιν  ώμοΐς,  και  ζέουσι  θνμοϊς  άγαγων  επί 
τον  καταπίΧτην  και  πάΧιν  τάς  βασάνους  αυτού  τους  επτά  παιδας  της 

2ΐ  'Αβραμίτιδος,   21  τάς  των  ομμάτων   κόρας  επΧήρωσεν,  και  γλωσσάς 
22  έξέτεμεν,   και  βασάνοις   ποικιΧαις  άπεκτεινεν.      22υπέρ   ων   ή  θεία 
23  δικτ;  μετήΧθεν  και  μετεΧεύσεται  τον  άΧάστορα.     23 οι  δε  Άβραμιαΐοι 

9  ενήλικων]  ενικών  (δΐο)  Α  |  πατήρ]  +  αυτών  Χ V  |  μεν]  δε  Χ*  (μεν  Χε·3)  | 
επιζήτησα*]  επιζήσας  Χε·3ν  10  ημιν  Α<νίά)ν]  νμιν  Χ  [  οπι  και  Χ*  (ηαΐ} 
^ΐ(νίά),α.α)  γ  11  δε]  τε  XV  (  ημιν]  υμιν  Χ  |  Ισακ  Χ*  (Ισαάκ  Χε·3) 
12  -ημιν]  νμιν  Χ  |  τον  ζηλωτην]  ρΓ  και  V  |  δε  -2°]  τε  XV  |  νμαί]  ημάς  V  |  τους 
εν  πνρι]  ρΓ  και  V  |  οιώ  και  2°  Χ  13  δε]  τε  V  ]  ον  εναη  ηϊδί  ροίίιΐδ 
6Γ&δυπι  651  ϊη  Α  |  οπι  και  ι°  XV  14  δε]  τε  V  |  νμας]  ημας  V  |  την  ι°] 
ρΓ  και  Χ  |  Ησαΐα  Χ*  (Ησαιου  Χ0·3)  |  τον  λέγοντα  Χ*  (την  λεγονσαν  Χε·3)  | 
διελθης]  εισελθης  Χ*  προσελΟης  Χε·3  15  εαελωδει]  ίη  εμελωδι  (δϊο)  Γ650Γ  ι 
Α3?  |  η  μεν  Α*ν[ά  (ημιν  Α?)  |  τον  λεγ.]  οπι  τον  Χ  "  16  Σαλωμωντα  Χ Σολομωνα  V  |  παροιμιαξεν  Χ  |  ημιν]  νμιν  Χ  |  τον  λέγοντα]  οπι  τον  Χ  |  οπι 
πασιν  XV  17  επιστοποιβι  Χ  18  εδιδασκίν  Χ  |  Μωνσης  Χ  |  την 
διδάσκονσαν]  διδάσκων  την  λεγονσαν  XV  19  νμων]  ημων  V  |  μακαριοτης] 
μακροτης  Χ  ματης  (δίο)  V  20  πίκρας  Ι°]  πίκρα  Α  \  οτε]  οτι  Χ  |  ο  πικρός] 
οπι  ο  Χ*  (Ηαΐ)  Χε·3)  V  |  Ελλήνων]  +  ώ|  Χ*  (ΐιηρίΌΟ  Χ0·3)  |  0λε£αί]  πνροις 
σβεσας  Χ*  ΐπιρΓοΙί  πνροις  Χ*  (φλεξας  Χε·3)  πνρι  σβεσας  V  |  ζεονσιν  V  |  τας 
βασ.]  τονς  βασ.  Χ  |  τονς  επτα]  ρΓ  τας  επι  Χ*  (ίπίρΓοβ  Χ0·3· ε1))  ρΓ  τας  επι 
τας  επι  (δϊο)  V*  (ΐπιρΓοΙ)  επι  τας  ν?)  |  Αβρααμειτιδος  Χ  21  τας  (δϋρ 

Α3)  των  ομμ.  κόρας]  και  των  ομμ.  τας  κ.  Χ  ρΓ  και  V  |  επληρωσεν]  ΐηεερ 
λ  Χ*  (ίπιρΓοΙί  ΧΜνκΙ)  ροδίβα  Γ&δ)  (πηρωσεν  Χ1  |  7λωσ<τάΊ  Χ*  (γλωσσάς  Χε·3) 22  αλαστορα]  +  τνραννον  Χ  23  Αβρααμιαιοι  Χ 
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XVIII  24  ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Δ 

Α  παιδςς  συν  τη  αθλοφόρα)  μητρϊ  α?  πατέρων  χώρον  συναγελάζονται, 
ψυχάς  άγνάς  και  αθανάτους  άπείληφότες  παρά  του  θεοΰ'  24ω  η  δό£α  24 
6ΐί  τους  αιώνας  των  αιώνων,  άμην. 

ϊί,Υ  23  αθλοφορω]  +  αυτών  V  |  €ΐ$~\  βι  (ευ  Κ^5)  |  χωρον]  χορον  ς\  \  συνα- 
γελάζονται] ευαγγελίζονται  ςΚ*  (συναγ.  ̂ ε·Ε)  |  αθάνατους  Α^-^Υ]  αθλο- 

φόρους Κ*Α*ίθΓί  (νατους  δυρ  ταδ)  |  του  θεού]  οιη  του  Κ*  (1ι&ΐ>  ί^·3)  V 24  οία  των  αιώνων  V 

διιΐ350Γ  Μακκαβαίων  δ'  ΚΑΥ 
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ΩΣΗΕ 
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ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Γ 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Δ 
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τοΐο  προολεχοΜβΝΟΐο  λγτρωοίΝ  Ίερογο<\λΗΛ\. 



ΤΑΛΛΛΟΙ  ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 

ι  ΕΒΟΗΣΑ  προς  θεον  εν  τώ  θλίβεσθα'ι  με  εις  τέλος,  ι 
προς  τον  θεον  έν  τω  έπιθέσθαι  αμαρτωλούς. 

2  2έζάπινα  ηκούσθη  κραυγή  πολέμου  ενώπιον  μον 
έπακούσεταί  μον,  οτι  έπλησθην  δικαιοσύνης. 

3  3ελογισάμην  έν  κάρδια  μον  οτι  έπλησθην  δικαιοσύνης, 

έν  τώ  ενθηνησα'ι  με  κα\  πολλην  -γενέσθαι  εν  τέκνοις. 
4  4ό  πλούτος  αντων  διεδόθη  εις  πάσαν  την  γην, 

και  η  δόζα  αντων  εως  εσχάτου  της  γης. 
5  ̂ ν^τώθησαν  εως  των  άστρων 

είπαν  Ον  μη  πέσωσιν 

6  6  και  εξύβρισαν  εν  τοις  άγαθόϊς  αντων, 
και  ονκ  ήνεγκαν. 

η        7αΙ  άμαρτίαι  αντων  εν  άποκρύφοις, 
και  εγώ  ονκ  τ)δειν. 

8        8αί  άνομίαι  αντων  νπέρ  τα  προ  αντων  έθνη- 
έβεβηλωσαν  τα.  άγια  Κνρίον  έν  βεβηλώσει. 

Β' 

Ψαλμ,όε  τφ  Σολομών  ττερϊ  Ιερουσαλήμ, 

ι         'Έι/  τω   νπερηφανείεσθαι   τον   άμαρτωλον    έν   κριώ  κατέβαλλε 
τείχη  όχνρά, 

και  ονκ  έκώλνσας. 

I  1  θεον  ι°]  κνριον  Ηπιρν  3  πολύν  Ηιηρν  4  διεδοθη]  διελθοι  Ηιτιρν 
Ιιπιρν  |  γην]  +  και  η  δοξα  αυτών  εω$  έσχατου  την  ·γην  (δίε)  γ*  (ίιτψΐΌβ  νκΐ  γ1) 
5  ειπον  ρνεθΓΓ  |  πεσωσι  ηηρ  7  αμαρτιαι]  ανομιαι  Η  |  και  εγω]  καγω  Ιιιηρν 
8  ανομιαι]  αμαρτιαι  Η  II  "Σαλωμων  τ  |  ςίεεϋΐ  ΙΐΙ  ίη  ηι  1  κατεβαλί Ηιπρν 
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II  2 ΨΑΛΜΟΙ  ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 

2  άνέβησαν  έπι  το  θυσιαστήριόν  σου  εθνη  άΧΧότρια,  2 
καταπατούσαν  εν  ύποδήμασιν  αυτών  έν  ύπερηφανία. 

"■άνθ*  ων  οι  νιοι  Ιερουσαλήμ  (μίαναν  τα  άγια  Κυρίου,  3 
εβεβηΧούσαν  τά  δώρα  του  θεού  εν  άνομίαις· 

4  ένεκεν  τούτων  είπεν  *Απορίψατε  αυτά  μακράν  άπ'  εμού,  4 
ούκ  εύόδωκεν  αύτοίς  το  κάλλος  της  δόξης  αυτού· 

5 εξουθενήθη  ενώπιον  του  θεού,  5 
ήτιμωθη  εως  εις  τέΧος. 

6 νιοι  και  θυγατέρες  εν  αιχμαλωσία  πονηρά,  6 
εν  σφραγίδι  ό  τράχηΧος  αυτών,  εν  επισημω  εν  τοϊς  εθνεσι· 

7  κατά  τάς  αμαρτίας  αυτών  εποίησεν  αύτοίς,  η 
οτι  έγκατέΧειπεν  αυτούς  εις  χείρας  κατισχυόντων 

8 άπέστρεψεν  γάρ  το  πρόσωπον  αυτού  άπο  εΧέους  αυτών, 
νέον  και  πρεσβύτην  και  τέκνα  αυτών  εις  άπαξ· 
9οτι  πονηρά  εποίησαν  εις  άπαξ,  τού  μη  άκούειν.  9 

10  και  6  ουρανός  έβαρυθύμησεν,  και  η  γη  έβδεΧύξατο  αυτούς·  ίο 
"ότι  ούκ  εποίησεν  πάς  άνθρωπος  έπ'  αύτής  οσα  εποίησαν,  ιι 

12  και  γνώσεται  η  γη  τά  κρίματά  σου  πάντα  τά  δίκαια,  ό  θεός.  ΐ2 
13  έστησαν  τούς  υιούς  Ιερουσαλήμ  εις  έμπαιγμόν,  13 

άντ\  πορνών  εν  αύτη· 
πάς  ό  πορευομενος  εϊσεπορεύετο  κατεναντι  τού  ήΧίον 

ένέπαιζον  ταϊς  άνομίαις  αύτών. 

14καθά  εποίονν  αύτοί,  απέναντι  τού  ήΧίου  παρεδειγμάτισαν  άδι-  14 
κίας  αύτών, 

και  θυγατέρες  Ιερουσαλήμ  βέβηΧοι  κατά  το  κρίμα  σου, 

Ι5αι>#'  ων  αύται  εμιαιώσαν  αύτάς  εν  φυρμω  αναμίξεως"  ι$ 
την  κοιΧίαν  μου  και  τά  σπΧάγχνα  μου  πονώ  επί  τούτοις. 

16 εγώ  δικαιώσω  σε,  ό  θεός,  έν  εύθύτητι  καρδίας· 
οτι  έν  τοίϊς  κρίμασί  σου  ή  δικαιοσύνη  σου,  6  θεός. 

17 οτι  άπέδωκας  τοις  άμαρτωλοΊς  κατά  τά  εργα  αύτών,  ι; 
και  κατά  τάς  αμαρτίας  αύτών  τάς  πονηράς  σφόδρα. 

ν       2  κατεπατουν  Ηηιρν  3  εβεβηλουν  Ηηιρν  4  απορριψ.  Ηηιρν  | 
ευωδωκεν  Ηρν  ενεδ.  πι  +  η  Η  |  αυτόν]  αυτής  τα  5  οτηεως  Ηηιρν  6  υιοί]  ρν 
οι  ηιτιρν  |  θυγατέρες]  ρτ  αι  Ηηιρν  |  ΐηΙβΓρηηχ  πονηρά  εν  σφραγιδι'  γ  7  εγκα· 
τελιπεν  Ηηιρν  8  απεστρεψε  Ηηιρν  (οηι  ν  έφελκυστ.  6ϋ  ϊϋα  ϊάεηΐίάειη)  |  το 
πρόσωπον]  οηι  το  Ηηιρν  |  ελεου  Ηιηρν  9  οηι  οτι  πονηρά  εποίησαν  εισ  απαξ  τη 
12  άίδΐϊηχ  ρΐεηβ  αηίβ  ο  θεο$  ηιν  13  εστησεν  Ηιην  έστησε  ρ  |  άίδΐίηχ  ρΐεηε 
γ>θ5ί  εμπαιγμον  ν  \  παραπορευομενοςηπιρν  14  καθα]  κακα  ηι  15  εμιαιώσαν] 
εμιαινονίιηιρν  \  αυτας]  εαυτας  Ηηιρν        .17  τα  εργα]οη\  τα  Η  |  οηι  και  Ηηιρν 
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*Αι\ΜΟΙ  ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ  II  33 

ιδ       ι8άπέκαΧυψας  τάς  αμαρτίας  αυτών ,  ίνα  φανΐ}  το  κρίμα  σον 
19  19εξηΧειψας  το  μνημόσυνον  αυτών  άπο  της  γης. 

6  θεός  κριτής  δίκαιος,  και  ου  θαυμάσει  πρόσωπον, 
ίο       20  κατέσπασεν  το  καΚΧος  αυτής  άπο  θρόνου  δόξης, 

ώνείδισαν  γαρ  εθνη  Ιερουσαλήμ  €ν  καταπατήσει" 
κατέσπασεν  το  κάΧλος  αυτής  άπο  θρόνου  δόξης. 

2ΐ       21  περιεζώσατο  σάκκον  άντι  ενδύματος  ευπρέπειας, 
σχοινίον  περι  την  κεφαΧην  αυτής  άντι  στεφάνου. 

22  22 περιείΧατο  μίτραν  δόξης  ην  περιέθηκεν  αυτή  ό  θεός· 
23  23εν  άτιμία  το  κάΧλος  αυτής  άπερρίφη  έπι  την  "/ην. 
24  24  και  εγώ  είδον,  και  εδεηθην  του  προσώπου  Κυρίου  κα\  ειπον 

Ίκάνωσον,  Κύριε,  του  βαρύνεσθαι  χείρας  σου  ε'π\  Ίσρατ/λ, 
εν  επαγωγή  εθνών. 

25  25οτι  ενέπαιξαν  και  ουκ  εφείσαντο, 
εν  όργΐ]  και  θυμώ  μετά  μηνίσεως· 

26  26 και  συντεΧεσθησονται,  εάν  μη  συ,  Κύριε,  επιτιμήσεις  αύτοΐς  εν 

όργη  σου· 
27  2γοτι  ουκ  εν  ζηΧει  εποίησαν,  αλλ'  εν  επιθυμία  ψυχής, 
23  28έκχέαι  την  όργην  αυτών  εϊς  ημάς  εν  άρπάγματι. 

και  μη  χρονίσης,  ό  θεός,  του  άποδοΰναι  αντοϊς  εϊς  κεφαΧάς, 

29  29του  ειπείν  την  ύπερηφανίαν  του  δράκοντος  εν  αιτία  μια. 
3ο       30  και  ουκ  έχρόνισα  εως  εδειξέν  μοι  6  θεός  την  υβριν  αυτού, 

εκκεκεντημένον  επι  τών  ορέων  Αιγύπτου, 

υπέρ  έΧαχίστου  εξουδενωμένον  επ\  γης  και  ΘαΧάσσης· 
3ΐ       31  το  σώμα  αυτού  διεφθαρμένον  επ\  κυμάτων  εν  υβρει  ποΧΧη, 

και  ουκ  ην  6  θάπτων. 

32  32  οπ  έξουθένωσεν  αυτόν  εν  άτιμία· 
ουκ  εΧογίσατο  δτι  άνθρωπος  έστι, 
και  το  ύστερον  ούκ  εΧογίσατο. 

33  33είπεν  Έγώ  κύριος  γης  και  ΘαΧάσσης  εσομαι- 
και  ούκ  έπέγνω  δτι  ό  θεός  μέγας, 
κραταιός  εν  Ισχύ  ι  αύτοΰ  τη  μεγάλη. 

18  ανεκαλυψας  Ηηιρν             19  ο  θεοί]  οηι  ο  ιχχ  20  κατεσπασεν  Ηιηρν 
...δόξης]  οηι  ι°  ηιρν  οπι  ι°  η           21  σχινιον  πι            22  ττεριειλετο  Ηηιρν 
24  χείρα  Ιιηιρν  |  Ισραήλ]  Ιερουσαλήμ  Ηιηρν  |  απαγωγή  ην  25  ενεπαιξαν] 
έπαιξαν  η  |  μηνησεως  Ιηηρν  26  επιτίμησης  Ηιηρν  27  ξ'ηλω  Ιιηιρν  | αλλα  Ηιηρν  28  οηι  και  Ηηιρν  29  αίτια  μια]  ατιμία  Ηιηρν 
32  εξουδενωσεν  Ηηιρν 
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π  34 ΨΑΛΜΟΙ  ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 

34αύτος  βασιλεύς  επ\  των  ουρανών 
και  κρίνων  βασιλείς  και  αρχάς· 

33 6  άνιστών  ε  με  6ΐ?  δόξαν, 
και  κοιμίζων  υπερήφανους  εις  άπωλίαν  αιώνος  εν  ατιμία, 
οτι  ουκ  έγνωσαν  αυτόν. 

36 και  νυν  'ίδετε,  οι  μεγιστάνες  της  γης,  το  κρίμα  του  κυρίου· 
οτι  μέγας  βασιλεύς  και  δίκαιος,  κρίνων  την  ύπ'  ούρανόν. 

37  ευλογείτε  τον  θεόν,  οι  φοβούμενοι  τον  κύριον  εν  επιστήμη, 
οτι  το  έλεος  Κυρίου  επ\  τους  φοβούμενους  αυτόν,  μετά  κρί 

ματος, 
3δτου  διαστβίλαι  ανά  μέσον  δικαίου  και  αμαρτωλού, 

άποδοϋναι  άμαρτωλοίς  εϊς  τον  αιώνα  κατά  τά  έργα  αυτών 
39και  ελεήσαι  δίκαιον  άπο  ταπεινώσεως  άμαρτωλοΰ, 

και  άποδουναι  άμαρτωλω  άνθ*  ων  εποίησεν  δικαίω. 
40 οτι  χρηστός  ό  κύριος  τοις  επικαλουμενοις  αύτον  εν  υπομονή, 

ποιησαι  κατά  το  έλεος  αύτοϋ  τοις  όσίοις  αύτοϋ, 
παρεστάναι  δια  παντός  ενώπιον  αύτοϋ  εν  Ισχύι. 

41εύλογητος  Κύριος  εις  τον  αιώνα  ενώπιον  δούΧων  αυτού. 

Γ' 

Ψαλμός  τφ  Σολομών  περί  δικαίων.  III 

χ"\να  τί  ύπνοίς,  ψυχή,  και  ουκ  εύΧογεϊς  τον  κύριον;  ι 
'ύμνον  και  αίνον  ψάλλετε  τω  θεώ  τω  αίνετω. 

■ψ-άλλβ  και  γρηγόρησον  επί  την  γρηγόρησιν  αύτοϋ· 
οτι  αγαθός  ψαλμός  τω  θεώ  ε'ξ  αγαθής  καρδίας. 

3 δίκαιοι  μνημονευσουσιν  διά  παντός  τοϋ  κυρίου,  3 
εν  εξομολογήσει  και  δικαιώσει  τά  κρίματα  τοϋ  κυρίου. 

4 ουκ  ολιγωρήσει  δίκαιος  παιδευόμενος  ύπο  τοϋ  κυρίου·  4 
ή  εύδοκία  αύτοϋ  διά  παντός  έναντι  Κυρίου. 

ζπροσεκοψεν  ό  δίκαιος  και  εδικαίωσε  τον  κύριον 
έπεσε,  και  αποβλέπει  τί  ποιήσει  αύτω  ό  θεός- 

ηηιρν       35  ο  ανιστων]  οϊϊϊ  ο  ηηιρν  |  απώλειαν  Ιτιταρν  |  αιώνος]  αιώνων  Ιιηιρν 
36  του  κυρίου]  οπι  του  Ηπιρν  38  μέσων  γ  40  ποιησαι  Ηρν  |  τοις 
όσιοι*  αυτού]  τ.  μετ  αυτ.  Ιιηιρν  41  δούλων]  ρν  των  ρ  III  (οηι  γ' 
Ην)  |  Σωλωμων  τ  |  άεβδί  ίΐί  ΐη  ιη  1  ουκ  ευλογείς]  ου  λογεις  γ*  (κ  ευ 
5ΐιρ6Γ50Γ  γ3)  2  και  αινον]  καινον  Ηηιρν  |  ψάλλετε]  ψάλατε  Ιιρν  ϊ/όΛ- 
λατε  ϊϊϊ  |  αγαθής]  ολης  ηπιρν  3  μνημονευουσι  Ιιηιρν  |  του  κυρίου  2°]  οηι 
του  Ηπιρν        4  του  κυρίου]  οηι  του  Ηπιρν  |  έναντι]  ενώπιον  Ιι*  εναντίον  Η1  πιρν 
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6  6άποσκοπεύει  οθεν  ήξει  σωτηρία  αύτώ. 
7  7 αλήθεια  τών  δικαίων  πάρα.  θεου  σωτήρας  αυτών 

ουκ.  αύλίζεται  €Ρ  οίκω  δικαίου  αμαρτία  εφ'  άμαρτίαν. 
8  8 επισκέπτεται  δια  παντός  τον  οίκον  αυτοί)  ό  δίκαιος, 

του  εξάραι  άδικίαν  εν  παραπτωματι  αυτού. 
9  9εξιλάσατο  περι  αγνοίας  εν  νηστεία,  και  ταπεινώσει  ψυχήν  αύτον 
ίο  10  και  6  κύριος  καθαρίζει  πάν  άνδρα  οσιον  και  τον  οίκον  αυτού. 
ιι       11  προσεκοψεν  άμαρτωλός,  και  καταράται  ζωήν  αυτού, 

την  ήμεραν  γενέσεως  αύτου  και  ώδίνας  μητρός· 
32  12 προσεθηκεν  αμαρτίας  εφ*  άμαρτίαις  τη  ζωή  αύτου· 
ΐ3  13επεσεν,  οτι  πονηρόν  το  πτώμα  αύτου,  και  ούκ  άναστήσεται. 

ή  απώλεια  του  αμαρτωλού  εις  τον  αιώνα, 

ΐ4  14 και  ου  μή  μνησθήσεται  όταν  επισκεπτηται  δικαίους· 
ΐ5  τ5αυτη  ή  με  ρις  τών  αμαρτωλών  είς  τον  αιώνα. 
ι6       ι6οι  δε  φοβούμενοι  τον  κύριον  άναστήσονται  είς  ζωήν  αιώνιον, 

και  ή  ζωή  αυτών  εν  φωτϊ  Κυρίου  ούκ  εκλείψει  ετι. 

Δ' 

IV  Διαλογή  του  Σολομών  τοις  άνθρωπαρέσκοις. 

ι        τ  Ίνα  τ'ι  συ,  βέβηλε,  κάθησαι  εν  συνεδρίω  όσίω, 
και  ή  καρδία  σου  μακράν  άφεστηκεν  από  του  κυρίου, 
εν  παρανομίαις  παροργίζων  τον  θεόν  Ισραήλ; 

2  2  περισσός  εν  λόγοις,  περισσός  εν  σημειώσει  ύπερ  πάντας, 
ό  σκληρός  εν  λόγοις  κατακριναι  αμαρτωλούς  εν  κρίσει. 

3  3 και  ή  χειρ  αύτου  εν  πρώτοις  €7τ'  αύτόν  ως  εν  ζήλει, 
και  αυτός  ένοχος  εν  ποικιλία  αμαρτωλών,  εν  άκρασίαις· 

4  4οί  οφθαλμοί  αυτού  επί  πάσαν  γυναίκα  άνευ  διαστολής, 

ή  γλώσσα  ψευδής  εν  συναλλάγματι  μεθ'  όρκου. 

6  αντω]  αντου  Ιιπιρν  7  θεον   ιπ   |   δίκαιου]    ρ  γ   του  Ηπιρν 
10  πάντα  Ιιπιρν  11  οπι  μητρός  ν  12  προσεθηκαν  Ηρ  |  αμαρτίας] 
αμαρτίας  Ιιπιρν  13  ηοη  ίηίοφηηχ  ροδί  αναστησεται  πι  14  οηι 
μη  Ηπιρν  15  η  μερις]  οπι  η  Ηιηρν  16  τον  κνριον]  οπι  τον  Ιιπιρν  | 
ουκ]  ρΓ  και  ηπιρν  IV  (γ'  Ην)  διαλογή  του  Σαλομων  (Σαλωμων  γ)  τοις ανθρ.]  ψαλμός  τω  Σαλομων  η  ψ.  τω  Σα\.  τοις  ανθρ.  ρν  [  άεοδί  Ιίΐ  ίη  πι  | 
1  καθησαι  βέβηλε  ηπιρν  |  συνεδρυω  ρ*  |  οπι  οσιω  Ηπιρν  2  κατακρινων 
ηπιρν  3  αντον]  αίτιον  ιπ  |  ζηλω  Ιιπιρν  |  αμαρτωλών]  αμαρτιών  Ηιπρν  | 
εν  4°]  ρΓ  και  Ηπιρν  4  γλωσσά]  +  αυτού  Ηπιρν 
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5  εν  ννκτϊ  και  εν  άποκρνφοις  άμαρτάνει  ώς  ονχ  δρώμενος,  ζ 
εν  όφθαλμοϊς  αντον  ΧαΧεΊ.  πάση  γνναικι  εν  συνταγή  κακίας" 
6ταχνς  είσόδω  €ΐ£  πάσαν  οΐκίαν  ΊΧαρότητι  ώς  άκακος.  6 

7  εξάραι  6  θεός  τοί>ς  εν  νποκρίσει  ζώντας  μετά  οσίων,  η 
εν  φθορά  σαρκός  αντον  και  πενία  την  ζωήν  αντον· 

8άνακαΧί>ψαι  6  θεός  τα  εργα  ανθρώπων  άνθρωπαρεσκων,  8 
εν  καταγεΧωτι  και  μνκτηρισμω  τα  έργα  αντον. 

9  και  δικαιώσαισαν  όσιοι  το  κρίμα  τον  θεον  αυτών,  9 
εν  τω  εζαίρεσθαι  άμαρτωΧονς  άπ6  προσώπου  δίκαιον, 

10 άνθρωπάρεσκον  ΧαΧονντα  μόνον  μετά  δόλου.  ίο 
11  και  οι  οφθαλμοί  αντών  €7τ'  οίκον  ανδρός  εν  είισταθία,  ώς  οφις,    1 1 

διαΧνσαι  σοφίαν  άΧΧήΧων  εν  Χόγοις  παρανόμων. 

12 οι  Χόγοι  αυτού  παραλογισμοί,  ΐ2 
βΐί  πράξιν  επιθυμίας  αδίκων. 

13ονκ  άπεστη  εως  ενίκησεν  σκορπίσαι  ώς  εν  ορφάνια,  13 
και  ήρήμωσεν  οίκον  ένεκεν  επιθνμ'ιας  παρανόμον. 

14  παρεΧογίσατο  εν  Χόγοις  οτι  ουκ  εστίν  ορών  και  κρίνων,  14 
ι5επΧήσθη  εν  παρανομία  εν  ταντη'  ΐ5 

και  οι  οφθαλμοί  αντον  επ'  οίκον  έτερον  όΧοθρενσαι  εν  Χόγοις 
άναπΧηρώσεως· 

ονκ  εμπίπΧαται  ή  ψνχή  αύτοΐι,  ώς  αδης,  εν  πάσι  τοντοις. 

16 γένοιτο,  Κύριε,  ή  μερ\ς  αντον  εν  ατιμία  ενώπιον  σον,  ι5 
η  έξοδος  αντον  εν  στεναγμοϊς  και  η  ε'ίσοδος  αντον  εν  άρα· 

17  εν  οδνναις  και  πενία  και  άπορία  ή  ζωή  αντον,  Κνριε,  ι  γ 
ό  νπνος  αντον  εν  Χνπαις   και  ή  εξεγερσις  αντον  εν  άπο- 

ρίαις- 
ι8άφαιρεθείη  νπνος  άπο  κροτάφων  αντον  εν  ννκτί,  ι5 

άποπεσοιεν  άπο  παντός  έργον  χειρών  αντον· 
Ι9καί  βλλιπ^ί  ό  οίκος  αντον  άπο  παντός  ου  εμπΧήσει  ψυχην  19 αντον. 

Ηιηρν  6  οικειαν  ν  \  ιλαροτητι  (ίλαροτι  γ)]  ρΓ  εν  Ηπιρν  |  ω$  ακακον]  ωσακκος  ν 
9  δικαιωσαιεν  Ηπιρν  |  όσιοι]  ρΓ  οι  Ηπιρν  10  μόνον]  νομον  Ηιπρν  11  επ 
οίκον]  εν  οικω  Ηπιρν   |  ευστάθεια  Ηηιρ  (·θια)  ν  12  αδικον  Ηηιρν 
13  ουκ]  ου  ν  |  ανέστη  Ηρν  |  οπι  οίκον  Ηιπρν  15  επ]  επι  Η  |  αναπλη- 

ρώσεων] αναπτερώσεων  Ηιπρ   |   οηι  ων  αδην  Ηπιρν  17  πενία]  ρτ  εν 
Ηιπρν  |  οπι  και  2°  ϊ  \  λυπαιν]  οδυναιν  Ηιπρν  |  ατοοιαίί]  απορία  πιρ  18  απο- 
πεσοι  ην  -πέσει  πιρ  |  χείρον  πιρ  |  αυτού  2°]  +  εν  ατιμία  Ηπιρν  19  και]  ρΓ 
κενόν  χερσιν  αυτού  εισελθοι  ειν  τον  οίκον  αυτού  Ηηιρν 
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2ο  *°*ν  μονία  άτεκνίας  το  γήρας  αυτού  ίείς  άνάΧημψιν.  Γ 
2ΐ       21  σκορπισθείησαν  σάρκες  άνθρωπαρεσκων  υπό  θηρίων, 

και  οστά  παρανόμων  κατεναντι  τον  ηλίου  εν  ατιμία. 

22  22όφθαΧμούς  εκκόψαισαν  κόρακες  ίποκρινομένων, 
23  236Υι  ηρημωσεν  οϊκονς  ποΧΧούς  ανθρώπων  εν  ατιμία 

κα\  εσκόρπισεν  επιθυμία. 

24  24  και  ουκ  εμνησθησαν  θεού, 
και  ουκ  εφοβηθησαν  τον  θεόν  εν  άπασι  τούτοις. 

25  23  και  παρώργισαν  τον  θεόν, 
και  παρώξυναν  εξάραι  αυτούς  από  της  γης· 
οτι  ψυχάς  άκακων  παραΧογισμώ  ύπεκρίνοντο. 

26  26 μακάριοι  οι  φοβούμενοι  τον  κύριον  εν  ακακία  αυτών 
27  27 και  6  κύριος  ρύσεται  αυτούς  άπο  άνθρώπων  δοΧίων  και  άμαρ- 

τωΧών 

και  ρύσεται  ημάς  άπο  παντός  σκανδάΧου  παρανόμου. 

23       28έξάραι  6  θεός  τούς  ποιούντας  εν  ύπερηφανία  πάσαν  άδικίαν, 
οτι   κριτής  μέγας   και  κραταιός  Κύριος  ό  θεός  ημών  εν  δι- 

καιοσύνη. 

29       29γενοιτο,  Κύριε,  το  εΧεός  σου  επ\  πάντας  τους  άγαπώντάς  σε. 

Ε' 

V  Ψαλμός  τφ  Σολομών. 

τ        τΚύριε  6  θεός,  αινεσω  τω  ονόματι  σου  εν  άγαΧΧιάσει, 
εν  μεσω  τών  επισταμένων  τά  κρίματά  σου  τα  δίκαια. 

2  2 οτι  εύχρηστος  και  εΧεημων  η  καταφυγή  του  πτωχού· 
3  3  εν  τω  κεκραγεναι  με  προς  σε  μη  παρασιώπησης  απ'  ε  μου. 
4  4ού  γαρ  Χηψεται  σκύΧα  παρά  άνδρός  δυνατού· 
5  5 και  τις  Χηψεται  άπο  πάντων  ων  εποίησας,  εάν  μη  συ  δως  ; 
6  6οτι  άνθρωπος  και  ή  μερ\ς  αυτού  παρά  σου  εν  σταθμώ' 

ού  προσθησει  του  πΧεονάσαι  παρά  το  κρίμα  σου,  ό  θεός. 

20  μονια]  μονώσει  Ηπιρν  |  αναληψιν  Ηπιρν  22  οφθαλμούς  εκκοψαισαν  Ηηιρν 
κόρακες]  εκκοψειαν  κόρακες  οφθαλμούς  Ιιπιρν  |  νποκρινομενων]  ρΓ  ανθρώπων 
Ιιπιρν  23  ηρημωσαν  Ηπιρν  |  εσκοπισεν  χ*  (δΐιρβΓδΟΓ  ρ  γ1)  εσκορπισαν 
Ηιπρν  |  επιθυμία]  ρΓ   εν   Ηπιρν  24  εμνησθης  ανδυ  (δϊο)  γ  |  απασι] 
πασι  Ιιπιρν  25  παρωξυνεν  γ  27  οηι  και  ι°  Ιιπιρν  V  (δ'  Ην) ψαλμός  τω  Σαλωμων  γ  ψαλμ.  Σαλομων  Ηρν  |  (ΙεβδΙ  ΙΐΙ  ϊη  πι  1  τω  ονόματι] 
το  όνομα  ηιρ  |  των  επισταμένων]  οηι  των  Ηιπρν  2  εύχρηστος]  συ  χρ. 
Ηηιρν  |  η]  ει  Ηπιρν        4  σκύλα]  +  άνθρωπος  Ηηιρν        6  σου  ι°]  σοι  Ηπιρν 
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7  εν  τω  θλ'ιβεσθαι  ημάς  επικαλεσόμεθα  εις  βοηθειαν, 
και  σύ  ουκ  άποστρεψη  την  δεησιν  ημών, 
οτι  σν  6  θεός  ημών  εί. 

6  μη  βαρύνης  την  χεφά  σον  βφ'  ημάς, 
ΐνα  μη  δι   ανάγκην  άμάρτωμεν. 

9 και  εάν  μη  επιστρεψης  ήράς,  ουκ  άφεξόμεθα, 
αλλ'  επ\  σε  ήξομεν 

10  εάν  γαρ  πεινάσω,  προς  σε  κεκ ράξομαι,  6  θεάς, 
και  σν  δώσεις  μοι. 

11  τα  πετεινά  και  τονς  Ιχθύας  σν  τρέφεις, 
εν  τώ  διδόναι  σε  νετόν  εν  ερημοις  είς  άνατολην  χλόης, 

ετοιμάσαι  χορτάσματα  εν  ερήμω  παντϊ  ζώντι· 
12 και  εάν  πεινάσωσιν,  προς  σε  άρονσιν  πρόσωπον  αντών. 

*3τονς  βασιλείς  και  άρχοντας  και  λαού$·  σύ  τρέφεις,  6  θεός, 
και  πτωχοί)  και  πένητος  η  ελπ\ς  τ'ις  εστίν  ει  μη  σν,  Κύριε: 

ί4και  σύ  επακούση,  οτι  τις  χρηστός  και  επιεικής  αλλ'  η  σν ; 
ενφράναι  ψνχην  ταπεινοί)  εν  τώ  άνοιξαι  χειρά  σον  εν  ελεεί. 

15η  χρηστότης  άνθρώπον  εν  φειδώ,  και  η  ανριον 
και  εάν  δεντερώση  ανεν  γογγνσμον,  και  τοντο  θανμάσειας. 

,6τύ  δε  δόμα  σον  πολν  μετά  χρηστότητος  και  πλονσιον, 
και  ου  εστίν  η  ελπ\ς  επΧ  σε,  ού  φείσεται  εν  δόματί' 

Ζ?επΧ  πάσαν  την  γην  το  ελεός  σον,  Κνριε,  εν  χρηστότητι. 
ιΒ  μακάριος  ου  μνημονεύει  ό  θεός  εν  σνμμετρία  αίιταρκείας' 

19εάν  νπερπλεονάση  ό  άνθρωπος,  έξαμαρτάνεΐ' 
201κανόν  τό  μετριον  εν  δικαιοσύνη, 

και  εν  τούτω  η  ενλογία  Κυρίου,  εΐϊ  πλησμονην  εν  δικαιοσύνη. 

2Ιηνφράνθησαν  οι  φοβούμενοι  Κύριον  εν  άγαθοΐς, 
και  ή  χρηστότης  σον  επΧ  Ίσραηλ  τη  βασιλεία  σον. 

Ζ2ενλογημενη  η  δόξα  Κνρίον, 
οτι  αντός  βασιλεύς  ημών. 

Ιιιηρν       7  επικαλεσόμεθα]  +  σε  ηιηρν  |  αποστρέψεις  Ιιηιρν  |  £ΐ  ο  θεος  ημών  Ιιηιρ 
εις  (δΐο)  ο  θ.  η.  ν  9  αφεξωμεθα  ν  |  αλλα  Ιιηιρν  12  πρόσωπα  Ιιηιρν 
13  άρχοντας]  ρΓ  τους  Ιιηιρν   |  τρέφεις]  στρέφεις  Υ  14  επακονσης 
γ  |  ελέω  ηιηρν  15  φειδώ]  φιλω  Ιιηιρν  |  εαν]  +  και  ηηιρν  16  ου  ι°] 
ουκ  γ  |  επι  σε  Κνριε  η  ελπις  ηητρν  18  αυταρκεσιας  ]ηηρν  21  ευ- 
φρανθησαν  ηιηρν  |  τη  βασίλεια]  ρτ  εν  ηηιρν 
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¥' 

VI  'Έν  ελπίδι'  τφ  Σαλομών. 

ι         ΙΜακάριος  άνηρ  ου   η   καρδία  αυτού  έτοιμη   επικαλεσασθαι  το  Γ 
όνομα  Κυρίου· 

2  2  εν  τω  μνημόνευαν  αυτόν  το  όνομα  Κυρίου  σωθησεται. 
3  3αί  όδο\  αυτού  κατευθύνονται  υπό  Κυρίου, 

κα\  πεφυλαγμενα  έργα  χειρών  αυτού  υπό  Κυρίου  θεοί  αυτού. 
4  *από  οράσεως  πονηρών  ενυπνίων  αυτοΰ  ού  ταραχθήσεταν 
5  ζη  ψνχη  αυτού  εν  διαβάσει  ποταμών  κα\  σόλων  θαλασσών  ού 

πτοηθησεται. 

6  6 ε 'ξανέστη  εξ  ύπνου  αυτού, 
και  εύλόγησεν  τω  ονόματι  Κυρίου, 

η        7επ*  ευσταθία  καρδίας  αυτού  έξύμνησεν  τω  ονόματι  τοϋ  θεού, 
και  εδεηθη  τού   προσώπου  Κυρίου   περι   παντός  τού  οίκου 

αυτού. 

8        8 και  Κύριος  εισηκουσεν  προσευχήν  παντός  εν  φόβω  θεού, 
και   πάν  αίτημα  ψυχής  ελπιζούσης  προς  αυτόν  επιτελεί  6 

κύριος. 
ν        9εύλογητός  Κύριος  6  ποιών  έλεος  τοίς  άγαπώσιν  αυτόν  εν  αλήθεια. 

Ζ' 

VII  Τ<£  Σολομών '  επιστροφή*. 

ι        ΙΜη  άποσκηνώσης  άφ'  ημών,  ό  θεός, 
ΐνα  μη  επιθώνται  ημίν  οι  ε  μίσησαν  ημάς  δωρεάν. 

9.        2 οτι  άπώσω  αυτούς,  ό  θεός· 
μη  πατησάτω  ό  πους  αυτών  κληρονομίαν  αγιάσματος  σου. 

3  3 συ  εν  θεληματί  σου  παίδευσαν  ημάς, 
και  μη  δως  εθνεσιν. 

4  4εάν  γαρ  άποστείλης  θάνατον,  συ  εντελτ/  αύτώ  περι  ημών 
οτι  συ  ελεήμων,  και  ουκ  όργισθήστ]  τού  συντελεσαι  ημάς, 

5  5εν  τώ  κατασκηνούν  το  όνομά  σου  εν  μεσω  ημών  ελεηθησόμεθα, 

VI  (ε'  Ην)  Σολομών  γ  |  άοβδί;  ΙΐΙ  ΐη  πι        1  επικαλεισθαι  Ηπιρν       4  ορα-  Ηπιρν σεων  Ηπιρν  |  σα\ον  γ  6  τω  ονόματι]  το  όνομα  Ηπιρν  7  ευστάθεια 
Ην  |  τω  ονόματι]  το  όνομα  ηπιρν  |  του  θεου]  +  αυτού  ηηιρν  8  ο  κύριος] 
ογπ  ο  Ηηιρν  9  ελεον  Ηηιρν  VII  (ζ~'  Ην)  Σολομών  τ  |  ιΐεεδί ΐΐΐ  ϊη  πι  1  εμισησαν]  μισησαντες  Ηηιρν  2  αυτούς]  αυτόν  ν 

773 



VII  6  ΨΑΛΜΟΙ  ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 

6  και  ουκ  Ισχυσα  προς  ημάς  έθνος,  6 
οτι  σύ  υπερασπιστής  ημών. 

7 κα\  ημεΐς  επικαλεσόμεθά  σε,  και  συ  έπακούση  ημών  η 
8 οτι  σύ  οίκτειρησεις  το  γένος   Ίσραηλ    εις   τον   αιώνα   και  δ 

ούκ  άπώσεΐ' 
κα\  ημείς  ΰπ6  ζυγόν  σου  τον  αιώνα, 

κα\  μάστιγα  παιδείας  σου. 
9 κατευθύνεις  ημάς  εν  καιρώ  αντιλήψεως  σου,  α 

του  ελεησαι  τον  οίκον  Ίακώ/3  βι$·  ημεραν  εν  η  επηγγείλω  αύτοΐς. 

Η' 

Τφ  Σάλομών'  εΐ5  νίκος. 

χθλίψιν  κα\  φωνην  πολέμου  ηκουσεν  το  ούς  μου,  ι 
φωνην  σάλπιγγος  ηχούσης  σφαγην  και  ολεθρον 

2φωνη  λαοΰ  πολλού  ώς  άνεμου  πολλού  σφόδρα,  2 
ώς  καταιγϊς  πυρός  πολλού  φερομένου  δι  έρημου. 

3 και  είπα  τη  καρδία  μου  3 
Που  άρα  κρινεϊ  αυτόν  ό  θεός ; 

4φωνην  ηκουσα  εις  ,Ιερουσαλι)μ  πόλιν  αγιάσματος·  4 
5συνετρίβη  η  οσφύς  μου  από  άκοης,  παρελΰθη  γόνατα  μου.  5 

6εφοβηθη  η  καρδία  μου,  εταράχθη  τα  οστά  μου  ώς  λίνον 
1 είπα   Κατευθυνοΰσιν  όδούς  αυτών  εν  δικαιοσύνη.  η 

άνελογισάμην  τα  κρίματα  του  θεού  από  κτίσεως  ουρανού  και  γης· 

έδικαίωσα  τον  θεόν  εν  τοϊς  κρίμασιν  αυτού  τοις  α7τ'  αιώνος. 
8άνεκάλυψεν  ό  θεός  τάς  αμαρτίας  αυτών  εναντίον  τού  ηλίου· 

εγνω  πάσα  η  γη  τά  κρίματα  τού  θεού  τά  δίκαια. 
9εν  καταγαίοις  κρυφίοις  αϊ  παρανομίαι  αυτών  εν  παροργισμω·  $ 

10υίός  μετά  μητρός  και  πατήρ  μετά  θυγατρός  συνεφύροντο.  ίο 
"εμοιχώντο  έκαστος  την  γυναίκα  τού  πλησίον  αυτού·  ιι 

συνεθεντο  αύτοΐς  συνθηκας  μετά  όρκου  περ\  τούτων. 

Ι2τά  άγια  τού  θεού  διηρπάζοσαν,  ΐ2 
ώς  μη  οντος  κληρονόμου  λυτρουμενου. 

ηπιρν       8  άπωση  ηιηρν  9  κατευθύνεις  οοάά   \   η]  ω  ν  VIII  (θ'  τ* 
(η  γ3)  ξ'  Ιιν)  Σολομών  χ  \  άεεδί  ίίΐ  ίη  ηι  3  ειπον  Ιιηιρν:  ίΐεηι  ι8 4  ευ]  εν  Ιιηιρν  (εεά  πόλιν)  7  ειπον  ηιηρν  |  κατευθύνονσιν  οοάά  9  εν 
παροργισμω  ε  56(}ς  οοηΐυηχ  πιννκ1  10  θυγατεροτ  ηι  11  την  γυναίκα] 
οιη  την  ηηιρν  12  διηρπαζωσαν  γ  διηρπαζον  ηηιρν  |  ω5  μη]  ουκ  ηηιρν 
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νπι  34 

ΐ3       13έπατουσαν  τό  θυσιαστή ριον  Κυρίου  άπο  πάσης  ακαθαρσίας 
κα\  4ν  άφέδρω  αίματος  έμίαναν  τάς  θυσίας,  ως  κρέα  βέβηλα· 

ΐ4  ϊ4ού  παρέλειπον  άμαρτίαν  ην  ουκ  εποίησαν  υπέρ  τα  εθνη. 
ΐ5       15 δια  τούτο  έκέρασεν  αυτοΐς  ό  θεός  πνεύμα  πλανήσεως, 

επότισεν  αυτούς  ποτήριον  ο'ίνου  ακράτου  εις  μέθην. 
ι6       ι6ήγαγεν  τον  αττ'  έσχατου  της  γης,  τον  παίοντα  κραταιώς, 
ΐ7  1?εκρινεν  τον  πόλεμον  επ\  Ιερουσαλήμ  καΐ  την  γη  ν  αυτής. 
ι8       ι8ήπάντησαν  αυτω  οι  Άρχοντες  της  γης  μετά  χαράς, 

είπαν  αυτω  Έπευκτή  ή  οδός  σου·  δεύτε  είσέλθατε  μετ  ειρήνης. 
19       19ώαάλισαι/  όδούί  τραχείας  άπο  εισόδου  αυτών, 

ήνοιξαν  πύλας  έπ\  Ιερουσαλήμ,  έστεφάνωσαν  τείχη  αυτής. 

2ο       20είσήλθεν  ώς  πατήρ  εις  οίκον  υιών  αυτού  μετ  ειρήνης, 
εστησεν  τους  πόδας  αυτόν  μετά  ασφαλείας  πολλής. 

2ΐ       21  κατελάβετο  τάς  πυργοβάρεις  αυτής  και  το  τεϊχος  Ιερουσαλήμ, 
22  ~2οτι  6  θεάς  ή'γαγεν  αύτυν   μετά  ασφαλείας  εν  τή  πλανήσει αυτών. 

23  23άπώλεσεν  άρχοντας  αυτών  καΐ  πάν  σοφον  εν  βουλή, 
έξέχεεν  το  αίμα  τών  οίκούντων  Ιερουσαλήμ  ώς  ϋδωρ  ακα- 

θαρσίας. 
24  24 άπήγαγεν  τους  υιούς  κα\  τάς  θυγατέρας  αυτών, 

ά  έγέννησαν  εν  βεβηλώσει. 

25  25εποίησαν  κατά  τάς  ακαθαρσίας  αυτών,  καθώς  οι  πατέρες  αυτών 
26  26έμίανεν  Ιερουσαλήμ  κα\  τά  ήγιασμένα  τω  ονόματι  του  θεού. 
27  27 έδικαιώθη  6  θεός  εν  τοις  κρίμασιν  αυτοϋ  εν  τοις  εθνεσι  της  γής, 
28  2δκαΐ  οι  όσιοι  του  θεου  ώς  άρνία  εν  ακακία  εν  μέσω  αυτών. 
29  29αίνετος  Κύριος  ό  κρίνων  πάσαν  την  γήν  εν  δικαιοσύνη  αυτοϋ. 
3ο  30  ιδού  δτ;,  ό  θεός,  εδειζας  ήμϊν  το  κρίμα  σου  εν  τή  δικαιοσύνη  σου, 
3ΐ  3Ιεϊδοσαν  οι  οφθαλμοί  ήμών  τά  κρίματά  σου,  ό  θεός. 

εδικαιώσαμεν  το  ονομά  σου  το  εντιμον  εις  αιώνας, 

32  32 οτι  συ  ό  θεός  τήν  δικαιοσύνην  κρίνων  τον  Ισραήλ  εν  παιδεία. 
33  33επ'ιστρε^ον,  ό  θεός,  το  ελεός  σου  εφ  ημάς  και  οίκτείρησον  ημάς· 
34  34 συνάγαγε  τήν  διασποράν  Ισραήλ  μετά  ελέους  κα\  χρηστότητος. 

13  επατουν  Ηπιρν  |  εμιαινον  Ηπιρν  14  παρελιπον  Ηπιρν  15  αν-  ηιηρν 
τους]  αυτοις  Ηπιν  18  απήντησαν  Ιιιηρν  |  ίηίοΓραηχ  αηίε  μετα  χαράς  \ν'ιά  | 
ειπον  Ηπιρν  |   εισέλθετε  Ηπιρν  20  ροδί  πόδας  2  νεί  3  ϋίΐ  χ'· 
22  ο  θεος]  οϊϊϊ  ο  ηπιρν  23  πάντα  Ηπιρν  24  α]  ας  ηηιρν  |  εγεννησεν  ιη 
26  εμιαναν  Ηπιρν  31  ειδον  ηπιρν  |  ημων]  αυτών  Ηπιρν  32  της 
δικαιοσύνης  Ηπιρν  34  μβτα]  μετ  Ηπιρν  |  ελέοι;  Ηιην  ελαίου  ρ 



νπι  55 ΠΑΛΜΟΙ  ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 

35  ότι  πίστα  σον  μεθ'  ημών,  και  ήμεις  εσκΧηρνναμεν  τράχηΧον  35 

ημών, και  συ  παιδεντής  ημών  ει. 

36μη  νπερίδης  ημάς,  ό  θεάς  ημών,  36 
Ίνα  μη  καταπίωσιν  ημάς  εθνη,  ως  μη  οντος  Χντρονμενον. 

37  και  σύ  ό  θεός  ημών  άπ'  αρχής,  37 
και  επ\  σε  η  εΧπις  ημών,  Κύριε· 

38 και  ήμεις  ουκ  άφεζόμεθά  σον,  3δ 
οτι  χρηστά  τα.  κ  ρίματα  σον  εις  ημάς. 

39ήμϊν  και  τοις  τέκνοις  ημών  η  ενδοκία  εις  τον  αιώνα·  39 
Κύριε  σωτήρ  ημών,  ον  σαΧενθησόμεθα  ετι  τον  αιώνα  χρόνον. 

40αινετός  Κύριος  εν  τοις  κρίμασιν  αυτόν  εν  στόματι  οσίων,  40 
και  ενΧογημενος  ΊσραήΧ  νπο  Κνρίον  είς  τον  αιώνα. 

θ' 

Ίφ  Σολομών  εί?  'έΧεγχον.  ΐχ 

ιΈν  τω  άπαχθήναι   ΙσραήΧ  εν  άποικεσία  εις  γήν  άΧΧοτρίαν,  ι 
εν   τω   άποστήναι   αυτούς   άπο    Κυρίου   του  Χντρωσαμενον αντονς, 

? άπερίφησαν  άπο  κΧηρονομίας  ης  εδωκεν  αυτοΐς  Κΰριος'  2 
εν  παντι  εθνει  η  διασπορά  τοΰ  ΊσραήΧ  κατά  το  ρήμα  τον 

θεού' 3 ίνα  δικαιωθής,  ό  θεός,  εν  τη  δικαιοσύνη  σον  εν  ταις  ανομίαις  3 

ημών 
4 οτι  σν  κριτής  δίκαιος  επ\  πάντας  τούς  Χαούς  τής  γής.  4 

5ον  γαρ  κρυβήσεται  άπο  τής  γνώσεως  σου  πάς  ποιών  άδικα,  ζ 
6 και  αι  δικαιοσύναι  τών  οσίων  σον  ενώπιον  σον,  Κύριε· 
και  που  κρυβήσεται  άνθρωπος  άπο  τής  γνώσεως  σου,  ό  θεός; 

7τά  εργα  ημών  εν  εκΧογή  και  εξουσία  τής  ψυχής  ημών,  η 
τον  ποιήσαι  δικαιοσίινην  και  άδικίαν  εν  εργοις  χειρών  ημών. 

8και  εν  τη  δικαιοσύνη  σον  επισκέπτη  ν'ιούς  άνθρώπων  δ 

ηιηρν       35  πιστιί]  ρΐ"  η  ηιηρν  |  τράχηλον]  ρΓ  τον  Ιιηιρν  35 — 36  ει  μη]  εί  μή 
(δϊο)  Γ  36  καταπιη  Ιιηιρν  |  οηι  ωϊ  Ιιηιρν  37  η  ε\πι$  ημών]  η\πι- 
σαμεν  ηπιρν  38  ευ]  εφ  ηπιρν  40  και]  +  σν  Ιιηιρν  IX  άεβδί 
ΐϊΐ  ϊη  πι  1  αττοικησια  ηιηρ  2  απερριφ.  ηιηρν  |  η  διασπορά]  επι 
διασττ.  ηπιρν  3  ινα  δικαιωθης]  IV  δικαιόσης  (δϊο)  Γ  5  αδίκα]  κακα 
ηηιρν  6  ο  θεο$  ε  δεςς  οοηΐαηχ  ηιρνί<1  8  υιός  (βίο)  ιη 
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Χ4 

α  96  ποιών  δικαιοσύνην  θησαυρίζει  ζωήν  αύτώ  παρά  Κυρίω,  γ 
καϊ  ό  ποιών  άδικίαν  αυτός  αίτιος  τής  ψυχής  εν  απώλεια. 

ίο  ιοτά  γαρ  κρίματα  Κυρίου  εν  δικαιοσύνη  κατ  άνδρα  και  οικον. 
ιι  %1τίνι  χρηστεύση,  ό  θεός,  εΐ  μη  τοΊς  επικαλουμενοις  τον  κύριον  ; 
12  12 καθαρίσει  εν  άμαρτίαις  ψυχήν  εν  εξομολογήσει,  εν  εξηγορίαις. 
ΐ3       13 οτι  αισχύνη  ήμίν  κα\  τοις  προσώποις  ημών  περί  απάντων 
ΐ4  14και  τίνι  αφήσει  αμαρτίας,  ει  μη  τοΊς  ήμαρτηκόσι ; 
15       13 δικαίους  ευλογήσεις,  και  ουκ  εύθυνεϊς  περ\  ών  ήμάρτοσαν, 

κα\  ή  χρηστότης  σου  περϊ  άμαρτάνοντας  εν  μεταμέλεια, 
ιό       16 και  νυν  σύ  ό  θεός,  και  ημείς  λαός  σου  ον  ήγάπησας· 

ϊδε  και  οίκτείρησον,  ό  θεός  Ισραήλ,  οτι  σοι  εσμεν 

και  μη  άποστήσης  ελεός  σου  αφ'  ημών, 
Ίνα  μη  επιθώνται  ήμίν. 

ΐ7       17 οτι  σύ  ήρετίσω  τό  σπέρμα  Αβραάμ  παρά  πάντα  τά  έθνη, 
ι8  18 και  εθου  τό  ονομά  σου  ε'φ'  ημάς,  Κυριε' και  ού  καταπαύσεις  τον  αϊώνα. 

19       19εν  διαθήκη  διεθου  τοις  πατράσιν  ημών  περϊ  ημών, 
και  ήμεΐς  ελπιοϋμεν  επί  σε  εν  επιστροφή  ψνχής  ήμών. 

2ο       2Ότοϋ  κυρίου  ελεημοσύνη  ή  €7γ'  οίκον  Ισραήλ εις  τον  αιώνα  και  ετι. 

Χ  Έΐ'  ϋμνοι$  τω  Σαλομών. 

ι  1  Μακάριος  ανήρ  ού  ό  κύριος  εμνήσθη  εν  ελεγμω, 
και  εκυκλώθη  από  οδού  πονηράς  εν  μάστιγι, 
καθαρισθήναι  από  αμαρτίας  του  μη  πληθύναι. 

2  2ό  ετοιμάζων  νώτον  εις  μάστιγας,  και  καθαρισθήσεται· 
χρηστός  γαρ  ό  κύριος  τοις  ύπομενουσι  παιδείαν. 

3  *  ορθώσει  γαρ  όδούς  δικαίων, 
και  ού  διαστρέψει  εν  παιδεία. 

4  4  και  τό  έλεος  Κυρίου  επ\  τους  αγαπώντας  αυτόν  εν  άληθεία, 
και  μνήσεται  Κύριος  τών  δούλων  αυτού  εν  ελεεί· 

9  αντω  (αύτώ  γ)]  εαυτω  Ηπιρν  |  αδικίας]  άδικα  Ηπιρν  12  εξαγοριαις  ν  Ηπιρν 
15  εύθύνεις  χ  \  ημαρτον  Ηηιρν  16  οικτειρησον]  οικτειρον  Ηπιρν  |  ελεον 
Ηπιρν  18  καταπαύσει]  κατάπαυση  ευ  Ηηιρν  20  ελεημ.  η  επ  οίκον]  η 
ελεημ.  επι  οικ.  Ηπιρ  η  ελεημ.  η  επι  οικ.  ν  Χ       νμνοα  τω  ΣαΧομων 
(Σαλωμων  γ)]  νμνο$  τω  Σαλ.  Ηρν  |  άεβδί  Ιΐΐ  ΐη  ηι  1  ελέγχω  ν  |  καθα- 

ρισθήναι] ρΓ  και  Ηιπρν      2  οηι  και  Ηπιρν      4  μνήσεται]  μνησθησεται  Ηπιρν 
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)ιαθήκης  αιωνίου,  $ 
ή  μαρτυρία  Κυρίου  επι  όδούς  ανθρώπων  εν  επισκοπή. 

6 δίκαιος  και  όσιος  Κύριος  ημών  κρίμασιν  αύτού  εις  τον  αιώνα,  6 
και  ΊσραηΧ  αίνεσει  τώ  ονόματι  Κυρίου  εν  ευφροσύνη. 

7  κα\  όσιοι  εξομοΧογήσονται  εν  εκκλησία  Χαού,  η 
και  πτωχούς  ελεήσει  ό  θεός  εν  ευφροσύνη  ΊσραηΧ. 

Βοτι  χρηστός  και  ελεήμων  6  θεος  εις  τον  αιώνα,  δ 
και  συναγωγάι  ΊσραηΧ  δοξάσουσιν  το  όνομα  Κυρίου. 

9τού  κυρίου  ή  σωτηρία  επ\  οίκον  ΊσραηΧ  εις  σωφροσύνην  αιώνων.  $ 

ΙΑ' 

Ύφ  ΣαΧομών'  είί  προσδοκίαν.  XI 

1ΣαΧπίσατε  εν  Σιών  εν  σάΧπιγγι  σημασίας  άγιων,  ι 
2  κηρύξατε  εν  Ιερουσαλήμ  φωνήν  εύαγγεΧιζο  μενού·  τ. 
οτι  ήΧεησεν  6  θεος  ΊσραηΧ  εν  τη  επισκοπή  αυτών. 

3στηθι,  Ιερουσαλήμ,  βφ'  ύψηΧού,  καϊ  'ίδε  τα.  τέκνα  σου  3 
από  άνατοΧών  καϊ  δυσμών  συνηγμενα  εϊς  άπαξ  άπο  Κυρίου. 

Λάπο  βορρά  έρχονται  τη  ευφροσύνη  του  θεού  αυτών  4 
εκ  νήσων  μακρόθεν  συνήγαγε  ν  αυτούς  ό  θεός. 

5ορη  ύψηΧά  εταπείνωσεν  εις  όμαΧισμόν  αύτοΐς· 
6οί  βουνο\  εφύγοσαν  άπο  εισόδου  αυτών, 
οι  δρυμοί  έσκιασαν  αύτοΐς  εν  τη  παρόδω  αύτών. 

7  πάν  ξύΧον  ευωδιάς  άνίτειΧεν  αύτοΐς  6  θεός,  η 
Ινα  παρεΧθη  ΊσραηΧ  εν  επισκοπή  δόξης  θεού  αύτών. 

Βενδυσαι,  Ιερουσαλήμ,  τά  ιμάτια  της  δόξης  σου, 
ετοίμασον  την  στοΧήν  του  αγιάσματος  σου· 

οτι  ό  θεος  εΧάλησεν  αγαθά  ΙσραήΧ 
εις  τον  αιώνα  και  ετι. 

9ποιήσαι  Κύριος  ά  εΧάΧησεν  επί  ΊσραηΧ  και  ΊερουσαΧήμ' 
άναστήσαι  Κύριος  τον  ΊσραηΧ  εν  ονόματι  δόξης  αυτού, 

του  κυρίου  το  εΧεος  επί  τον  ΙσραήΧ 
εϊς  τον  αιώνα  και  ετι. 

ηιηρν       5  οηι  γαρ  Ιιπιρν  6  Κύριος]  ρΓ  ο  πιρν  |  τω  ονόματι]  το  όνομα  Ιιηιρν 
9  ετι]  67Γ  ηηιρν   |  εισωφροσυνην  γ  XI  Σολομών  χ  |  (Ϊ665ί  ΙΪΙ  ϊη  ηι 
2  ΙσραηΧ]  γ>γ  εν  Ιιηιρν  3  απο  2°]  νττο  Ιιηιρν  6  εφυγον  ηηιρν  | 
έσκιασαν]  εσκιρτησαν  τ  8  αγαθόν  ην  9  ποιήσαι  ν  \  Ιβρονσαλημ]  ρι- 
εν  ηηιρν  |  άναστήσαι  τ 
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χιυ  3 

ΙΒ' 

XII  Τω  Σολομών '  εν  γλώσστ]  παρανόμων. 

ι        τΚυριε,   ρύσαι    την   ψνχήν    μου    άπο    άνδρυς    παρανόμου    και  γ 
πονηρού, 

άπο  γλώσσης  παρανόμου  και  ψίθυρου  και  λαλούσης  ψευδή 
και  δόλια· 

2  2εν  ποικιλία  στροφής  οι  λόγοι  της  γλώσσης  ανδρός  πονηρού, 
ωσπερ  εν  λαω  πυρ  άνάπτον  καΧλονήν  αυτού, 

3  3 η  παροικία  αυτού,  εμπλήσαι  ο'ίκους  εν  γλώσση  ψευδει, 
εκκόψαι  δένδρα  ευφροσύνης  φλογιζούσης  παρανόμους, 

4  4συνχεαι  ο'ίκους  παρανόμους  εν  πολεμώ  χειλεσι  ψιθυροΐς. 
μακρύναι  ό  θεός  από  άκακων  χείλη  παρανόμων  εν  άπορία, 

και  σκορπισθείησαν  οστά  ψιθύρων  άπο  φοβούμενων  Κυριον. 
5  $εν  πυρι  φλογός  γλώσσα  ψίθυρος  άπόλοιτο  άπο  όσιων, 

6  6 και  φυλάξαι  Κύριος  ψυχήν  άνδρός  ποιουντος  είρήνην  εν  ο'ίκω. 
η  7τοϋ  κυρίου  ή  σωτηρία  επ\  Ισραήλ  παΐδα  αυτού  είς  τον  αιώνα, 
8  8και  άπόλοιντο  οι  άμαρτωλοί  άπο  προσώπου  Κυρίου  άπαξ, 

και  όσιοι  Κυρίου  κληρονομήσαισαν  επαγγελίας. 

ΙΓ' 

XIII  Τφ  Σαλομών  ψαλμός'  παράκλησις  των  δικαίων. 

ι         1Αεξιά  Κυρίου  εσκεπασεν  με, 
δεξιά  Κυρίου  εφείσατο  ημών. 

2  '2ό  βραχίων  Κυρίου  εσωσεν  ημάς  άπο  ρομφαίας  διαπορευομενης, 
άπο  λιμοΰ  και  θανάτου  αμαρτωλών. 

3  3 θηρία  επεδράμοσαν  αύτοϊς  πονηρά· 
εν  τοίς  όδοΰσιν  αυτών  ετίλλοσαν  σάρκας  αυτών, 
και  εν  ταις  μύλαις  εθλων  οστά  αυτών 

και  εκ  τούτων  απάντων  ερρύσατο  ημάς  Κύριος. 

XII  Σαλωμων  γ  |  άεοΗΐ  Ιΐΐ  ΐη  πι  2  ποικιλία  στροφής]  ποιήσει  Ηηιρν 
διαστροφής  Ηιπρν  |  λαω]  αλω  Ηπιν  άλλω  ρ  |  καλλονην]  καλαμην  Ιιπίρν 
3  παράνομου  Ηπιρν  4  παράνομους  οίκους  ηηιρν  |  άκακων]  κακών  τά  \ 
σκορπισθειη  Ηιπρν  6  ρΓ  συγχεαι  οίκους  γ  |  οπι  και  ηηιρν  |  ψυχην  (οτη 
ϊ)]  +  ησυχιον  μισούσαν  άδικους  και  κατευθυναι  κύριος  Ιπηρν  |  άνδρα  ποιουντα 
Ηπιρν  8  κληρονομησαιεν  Ηπιρν  |  επαγγελίας  (-λ6ΐα$  ν)]  +  Κυριου  Ηιπρν 
XIII  Σαλωμων  τ  |  (ΙεεδΙ  ΙίΙ  ϊη  πι         3  επεδραμον  Ηιπρν  |  ετιλλον  Ηπιρν  | 
μυλαις]  +  αυτών  Ηπιρν 
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Αεταράχθη  6  ασεβής  δια  τά  παραπτώματα  αυτόν, 
μη  ποτε  συμπαραληφθη  μετά  των  αμαρτωλών. 

5ό'π  δεινή  καταστροφή  του  άμαρτωλού, 
και  ούχ  άπτεται  δικαίου  ουδέν  εκ  πάντων  τούτων. 

6οτι  ούχ  όμοία  ή  παιδεία  τών  δικαίων  εν  αγνοία, 
και  ή  καταστροφή  τον  άμαρτωλον· 

7εν  περιστολή  παιδεύεται  δίκαιος, 
ινα  μή  επιχαρη  ό  αμαρτωλός  τω  δικαίω. 

8οτι  νονθετήσει  δίκαιον  ως  υιον  άγαπήσεως, 
και  ή  παιδεία  αύτοϋ  ως  πρωτοτόκον. 

9  οτι  φείσεται  Κύριος  τών  όσιων  αύτον, 
και  τά  παραπτώματα  αύτών  εξαλείψει  εν  παιδεία, 

ή  γαρ  ζωή  τών  δικαίων  εις  τον  αιώνα· 
Ι0άμαρτωλοι  δε  άρθήσονται  είς  άπώλειαν, 
και  οίιχ  εύρεθήσεται  μνημόσννον  αυτών  ετι. 

"επι  δε  τούς  όσιους  το  έλεος  Κυρίου, 
και  επ\  τούς  φοβονμενονς  το  έλεος  αύτον. 

ΙΔ' 

"Ύμνο$  τφ  Σολομών.  XIV 

*Ώιστος  Κύριος  τοις  άγαπώσιν  αύτον  εν  αλήθεια.,  ι 
τοΐί  ύπομενουσι  παιδείαν  αύτοϋ, 

τοίς  πορευομενοις  εν  δικαιοσύνη  προσταγμάτων  αύτον, 
εν  νόμω  ω  ενετειλατο  ήμίν  είς  ζωήν  ημών. 

2 όσιοι  Κυρίου  ζήσονται  εν  αύτω  είς  τον  αιώνα·  2 
ό  παράδεισος  τον  κυρίου,  τα.  ξύλα  της  ζωής  όσιοι  αύτον. 

3ή  φντεία  αύτών  ερριζωμενη  είς  τον  αιώνα·  3 
ούκ  εκτιλήσονται  πάσας  τάς  ημέρας  τον  ούρανοϋ, 
οτι  ή  μερ\ς  και  κληρονομιά  του  θεού  εστίν  Ισραήλ. 

4  και  ούχ  όντως  οι  αμαρτωλοί  και  παράνομοι,  4 
οι  ήγάπησαν  ήμεραν  εν  μετοχή  αμαρτίας  αύτών 

εν  μικρότητι  σαπρίας  ή  επιθυμία  αύτών. 

Τητιρν       5  εκ  πάντων   τούτων   ουδέν   ηιτιρν  6   των    αμαρτωλών  ηιηρν 
11  φόβου  μεν  ου$]  +  αυτόν  ηηιρν  XIV  ύμνοι  1ι  |  Σαλωμων  Γ  |  (Ιεεδί  Ιίϋ  ΐη 
ιη  1  εν  νομω  (εννομω  ηΐΓν)]  ο  ρΓο,εοεά  οοηίυηχ  ιην  |  ω  (οοηΐεοβΓ 
Κγΐε  εί  Ταηιβδ)]  οηι  γ  ω$  ηπιρν  2  του   κυρίου]  οηι  του  Ιιηιρν 
3  ουρανού]  άνθρωπου  ηι   |   κληρονομιά]  γ>ν  η  Ιιηιρν  |  Ισραήλ]  ρΓ  ο  Ιιηιρν 
4  η  επιθυμία]  εν  επιθ.  ηιηρν 
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5  5 και  ουκ  εμνήσθησαν  τον  θεού,  ι 
οπ  όδοι  ανθρώπων  γνωστοί  ενώπιον  αυτόν  διά  παντός, 

και  ταμεία  καρδίας  επίσταται  προ  του  γενέσθαι. 

6  6 διά  τούτο  ή  κληρονομιά  αυτών  αδης  και  σκότος  κα\  απώλεια, 
και  ουχ  ευρεθησονται  εν  ημέρα  ελέους  δικαίων, 

οι  δε  όσιοι  Κνρίον  κληρονομησονσιν  ζωήν  εν  ευφροσύνη. 

ΙΕ' 

XV  Ψαλμός  τφ  Έαλομών  μετά  φδη$. 

ι        ̂ Έν  τώ  θλίβεσθαί  με  επεκαλεσάμην  το  όνομα  Κυρίου, 
είς  βοηθειαν  ή'λπισα  του  θεοΰ  Ιακώβ,  και  εσώθην 

2  2οτι  ελττίί  και  καταφυγή  τών  πτωχών  συ,  ό  θεός. 
3  3τίς  γαρ  Ισχύει,  ό  θεός,  εί  μη  εζομολογησασθαί  σοι  εν  αλήθεια; 
4  4 και  τί  δυνατός  άνθρωπος,  ει  μη  εξομολογήσασθαι  τω  ονό- 

ματι σου  ; 
5  5,ψ·αλμ6ν  καινόν  μετά  ωδής  εν  ευφροσύνη  καρδίας, 

καρπόν  χειλεων  εν  όργάνω  ηρμοσμενω  γλώσσης, 

άπαρχήν  χειλεων  άπ6  καρδίας  όσιας  και  δικαίας· 
6  6ό  ποιών  ταύτα  ου  σαλευθήσεται  εις  τον  αιώνα  από  κακού, 

φλόξ  πυρός  και  όργη  αδίκων  ουχ  αψεται  αυτού- 
7  7  όταν  εξελθη  εφ*  αμαρτωλούς  από  προσώπου  Κυρίου, 

όλοθρεύσαι  πασαν  ύπόστασιν  αμαρτωλών. 

8  8οη  το  σημειον  τού  θεού  επ\  δικαίους  εις  σωτηρίαν 
λιμός  και  ρομφαία  και  θάνατος  από  δικαίων  μακράν. 

9  9φεύζονται  γαρ  ως  διωκόμενου  πολεμίου  από  όσιων, 
καταδιώκονται  δε  άμαρτωλούς  και  καταλήψονται· 

και  ουκ  εκφεύξονται  οι  ποιούντες  άνομίαν  τό  κρίμα  Κυρίου, 
ώς  υπό  πολεμίων  εμπείρων  καταληφθησονται. 

ίο         το  γαρ  σημειον  της  απώλειας  επι  του  μετωπον  αυτών, 

ιι  11  και  ή  κληρονομιά  τών  αμαρτωλών  απώλεια  και  σκότος, 
και  άνομίαι  αυτών  διώκονται  αυτούς  εως  αδου  κάτω. 

ΐ2       12 ή  κληρονομιά  αυτών  ουχ  εύρεθησεται  τοΊς  τέκνοις  αυτών. 

5  ταμιεια  Ηιηρν        6  βλβου  Ηιηρν        XV  Σαλωμων  ι  \  μετά]  μετ  Ηρν  |  Ηιηρν 
άβεδί  Ιίΐ  ϊη  ιη  1  ηλπισα]  εσωθην  ($ΐο)  χ  6  καινον]  και  αινον 
Ιιιηρν  |  μετα]  μετ  Ηπιρν  7  €0]  επι  Ηιηρν  8  μακράν  απο 
δίκαιων  Ηπιρν  9  πολέμιου  (οοηΐεοβΓ  Κγΐε  εί  ̂ ίπιοη)]  απο  Χιμον  τ  λιμον 
Ηπιρν  |  καταδιώκεται  Ηπιρν  |  καταληψεται  Ηπιρν  11  ανομιαι]  ρΓ  αι 
Ηπιρν 
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ι  13αι  γάρ  άμαρτίαι  έξερημώσουσιν  οίκους  αμαρτωλών.  13 
κα\  άπολούνται  άμαρτωλοι  εν  ημέρα   κρίσεως  Κυρίου  εις  τον αιώνα, 

Ί*οταν  επισκεπτηται  ό  θεος  την  γήν  εν  κρίματι  αυτού.  14 
15 οι  δε  φοβούμενοι  τον  κύριον  ελεηθήσονται  εν  αυτή,  ΐ5 

και  ζήσονται  εν  τη  ελεημοσύνη  του  θεού  αυτών 
και  αμαρτωλοί  άπολούνται  είς  τον  αιώνα  χρόνον. 

ΙΕ" 

"Ύμνος  τω  "Σολομών  είς  άντίληψιν  όσιου,  χγ 
ΙΈι/  τω  νυστάξαι  ψυχήν  μου  άπο  Κυρίου,  ι 

παρά  μικρόν  ώλίσθησα  εν  καταφορά  ύπνου. 

2  τω  μακράν  άπο   θεού   παρ    ολίγον   εξεχύθη  η  ψυχή  μου  είς  2 θάνατον, 

σύνεγγυς  πυλών  αδου  μετά  άμαρτωλού· 
3 εν  τώ  διενεχθήναι  ψυχήν  μου  άπο  Κυρίου  θεού  Ισραήλ,  3 

ει  μη  6  κύριος  άντελάβετό  μου  τώ  ελεεί  αυτού  εϊς  τον  αϊώνα. 
Λενυξέν  με  ως  κεντρον  ΐππου  επι  την  γρηγόρησιν  αυτού,  4 

6  σωτήρ  καϊ  άντιλήπτωρ  μου  εν  παντ\  καιρώ  εσωσέν  με. 
5 έξομολογήσομαί  σοι,  δ  θεός,  οτι  άντελάβετό  μου  είς  σωτηρίαν,  $ 

κα\  ουκ  ε'λογισω  με  μετά  τών  αμαρτωλών  είς  άπώλειαν. 
6μή  άποστήσης  το  ελεός  σου  αίτ'  εμού,  6  θεός,  6 

μηδέ  την  μνήμην  περ\  σού  άπο  καρδίας  εως  θανάτου. 
7  έπικράτησόν  μου,  ό  θεός,  άπο  αμαρτίας  πονηράς  7 

και  άπο  πάσης  γυναικός  πονηράς  σκανδαλιζούσης  άφρονα. 

8και  μή  άπατησάτω  με  κάλλος  γυναικός  παρανομούσης,  5 
και  παντός  υποκείμενου  άπο  αμαρτίας  άνωφελούς. 

9τά  εργα  τών  χειρών  μου  κατεύθυναν  εν  τόπω  σου,  9 
και  τά  διαβήματα  μου  εν  τη  μνήμη  σου  διαφύλαξον. 

10τήν  γλώσσάν  μου  και  τά  χείλη  μου  εν  λόγοις  αληθείας  περί-  ίο στειλον, 

οργήν  καϊ  θυμδν  αλογον  μακράν  ποίησον  άπ'  εμού. 
1ιγογγυσμ6ν  και  δλιγοψυχίαν  εν  θλίψει  μάκρυνον  άπ    εμού,  ιι 

Ιιπιρν       13  αμαρτιαι]  ανομιαι  Ηπιρν  |  εξερημωσωσιν  Γ  |  αμαρτωλοί]  ρΓ  οι  Ηιηρν 
14  αυτού]  +  αποβου^αι  αμαρτωλούς  εις  τον  αιώνα  χρονον  Ηηιρν  15  οηα 
και  αμαρτωλοί... χρονον  Ιιπιρν  XVI  ύμνος]  ψαλμός  Ιιρν  |  Σαλωμων  τ  \ 
οτα  οσίου  Ιιρν  |  (16651:  ίίϋ  ΐη  ιώ  1  καταφθορα  Ηιή  3  μου  α°]  μοι  να 
5  αντελαβου  Ιιιηρν        6  οπι  7τερι  Ιιηιρν  |  καρδίας]  +  μου  Ιιπιρν         9  τοπω] 
φοβω  οι 
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εάν  αμαρτήσω  εν  τω  σε  παιδεύειν  εϊς  επιστροφήν.  ι 

ΐ2       12 ευδοκία  δε  μετά  ϊλαρότητος  στήρισον  την  ψυχήν  μον 
εν  τω  ενισχύσαί  σε  την  ψυχήν  μου  αρκέσει  μοί  το  δοθέν. 

ΐ3       Ι3οπ  εαι>  μη  συ  ενίσχυσης,  τις  ύφέξεται  παιδίαν  εν  πενία; 
ΐ4  14ε'ι>  τω  ελεγχεσθαι  ψνχήν  ίν  χζιρι  σαπρίας  αυτού; 

η  δοκιμασία  σου  εν  σαρκί  αυτού  και  εν  θλίψει  πενίας" 

εν  τω  ύπομεΐναι  δίκαιον  ε'ι/  τούτοις  ελεηθήσεται  ύπο  Κυρίου. 

ΙΖ' 

Ψαλμοί  τφ  Σολομών  μετά  φδψ'  τφ  βασιλ€ΐ. 

ι         1  Κύριε,  σν  βασιλεύς  ήμών  εϊς  τον  αϊώνα  κα\  ετν 
οτι  ε'ι/  σοι,  ό  #εό$·  ημων,  καυχήσεται  ή  ψυχή  ημών. 

2  2 και  τις  ό  χρόνος  ζωής  ανθρώπου  επ\  της  γης; 
κατά  τον  χρόνον  αυτού  και  ή  ελπις  αυτού  επ'  αυτόν. 

3  3 ημείς  δε  ελπιούμεν  επ\  τον  θεόν  σωτήρα  ημών, 
οτι  το  κράτος  τού  θεού  ημών  εις  τον  αιώνα  μετ  ελέους, 

4  4 και  ή  βασιλεία  τού  θεού  ημών  εις  τον  αιώνα  επ\  τα.  εθνη. 
5  3  συ,  Κύριε,  τερετίσω  τον  Δαυίδ  βασιλέα  επ\  Ισραήλ, 

και  συ  ώμοσας  αύτώ  περί  τού  σπέρματος  είς  τον  αίώνα) 
τού  μή  εκλείπειν  απέναντι  σου  βασιλέων  αυτού. 

6  6  και  εν  ταΐς  άμαρτίαις  ημών  επ  αν  έστησαν  ήμίν  αμαρτωλοί, 
επεθεντο  ήμϊν  και  εξώσαντο  ήμάς' 

ο'ις  ουκ  επηγγειλω,  μετά  βίας  άφείλαντο, 
7  7  και  ουκ  εδόξασαν  το  ονομά  σου  το  εντιμον 

εν  δόξη  εθεντο  βασιλέων  άντι  ύψους  αυτών, 

8ήρήμωσαν  τον  θρόνον  Δαυίδ  εν  ύπερηφανία  άλαλάγματος. 
και  σύ,  ό  θεός,   καταβαλεΐς  αυτούς,   και  άρεις  σπέρμα  αυτών 

από  της  γης, 

9  9 εν  τω  επαναστήναι  αυτοις  ανθρωπον  άλλότρων  γένους  ημών. 
ίο       10 κατά  τά  αμαρτήματα  αυτών  αποδώσεις  αύτοις,  6  θεός, 

ευρέθη  ναι  αύτοίς  κατά  τά  εργα  αυτών. 

12  στηριξον  Ηπιρν  |  ισχυσαι  ρ  13  παιδιαν  (πεδιαν  γ)  εν  πενία]  εν  πενία  Ηνηρν 
παιδειαν  Η0ΟΓΓ  ($αρ  τα$)  πιρν*  (παιδ.  εν  πεν.  ν€ΟΓΓ)  XVII  Σαλωμων 
Γ  |  μετα]  μετ  Ηρν  |  άεβδί  ΙίΙ  ίη  πι  1  σν]  + αυτός  Ηπιρν  |  οπι  ημων  2° 
Ηπιρν  3  τον  Βεον  σωτήρα]  θεον  τον  σωτ.  Η  3 — 4  οιτι  μετ  ελέους... 
αιώνα  (ί0)  χϊϊ  3  ελεου  Ηρν  4  εθνη]  +  εν  κρισει  Ιιπιρν  5  σπερ- 
ματος]  + αυτού  ηπιρν  |  βασιλειαν  ρ  6  εξωσαν  ηπιρν  |  αφειλοντο  Ηπιρν 
7  το  εντ.  εν  δοξη]  άΐδίΐηχ  ροδί  δοξη  Ηιην  8  αλλαγματος  Γ   |  σπέρμα] 
ρΓ  το  Ηπιρν  10  ευρεθειη  Ηπιρν 

7§3 
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ΐ"       11υύκ  εΧεήσει  αυτούς  ό  θεός,  ιι 
εξερεύνησεν  τό  σπέρμα  αυτών  και  ουκ  άφήκεν  αυτών  ενα· 

12  πιστός  ό  κύριος  εν   πάσι  τοϊς  κρίμασιν   αυτού  οΧς  ποια.  επ'ι  ι-ζ 
την  γήν. 

13ήρήμωσεν  6  άνομος  €ττι  την  γήν  ημών  άπο  ενοικούντων  αυτήν  13 
ήφάνισαν  νεον  και  πρεσβύτην  κα\  τέκνα  αυτών  άμα. 

14εν  όργη  κάΧλους  αυτοΰ  εξαπεστειΧεν  αυτά  εως  επ\  δυσμών,  14 
και  τους  άρχοντας  της  γης  εις  εμπαιγμόν  και  ουκ  εφείσατο. 

'5έν  άΧΧοτριότητι  6  εχθρός  (ποίησαν,  εν  ύπερηφανία·  15 
κα\  ή  καρδία  αυτοΰ  άΧΧοτρία  άπο  του  θεού  ημών. 

16  και  πάντα  οσα  εποίησεν  ε,ν  Ιερουσαλήμ,  ι6 
καθώς  κα\  τά  έθνη  εν  τοις  πόΧεσι  τους  θεούς  αυτών. 

'7καί    επικρατούσαν   αυτών   υίοι  της  διαθήκης   εν   μεσω   εθνών  17 
συμμίκτων, 

ουκ  ην  ό  ποιών  εν  μεσω  εν  αύτοΊς,  εν  Ιερουσαλήμ,  εΧεος 
και  άλήθειαν. 

1&εφύγοσαν  άπ'  αυτών  οι  άγαπώντες  συναγωγάς  όσιων 
ώς  στρουθία  έξεπετάσθησαν  άπο  κοίτης  αυτών. 

19 επΧανώντο  εν  ερήμοις,  σωθήναι  ψυχάς  αυτών  άπο  κακοΰ,  19 
και  τίμιον    εν    οφθαλμούς   παροικίας  ψυχή    σεσωσμενη  εξ 

αυτών. 

2υεφύγοσαν  απ'  αυτών  ο'ι  άγαπώντες  συναγωγάς  όσιων  ζο 
εϊς  πάσαν  την  γήν  εγενήθη  σκορπισμός  αυτών  υπό  άνομων, 

οτι  άνεσχεν  ό  ουρανός  του  στάξαι  ΰετόν  επ\  την  γήν 

"ιπηγα\  συνεσχεθησαν  αιώνιοι  εξ  άβύσσων,  άπο  ορέων  ύψη-  2ΐ Χών. 

οτι  ουκ  ην  εν  αυτοΊς  ποιών  δικαιοσύνην  κα\  κρίμα· 
άπο  άρχοντος  αυτών  κα\  Χαοΰ  εΧαχίστου  εν  πάση  αμαρτία. 

22ό  βασιΧεύς  εν  παρανομία  καϊ  ό  κριτής  εν  άπειθεία,  ζ* 
κα\  ό  Χαυς  εν  αμαρτία. 

23'ίδε,   Κύριε,   κα\   άνάστησον    αύτοίς   τον   βασιΧεα   αυτών,    υίόν  23 
Δαυίδ,  εϊς  τον  καιρόν  6ν  'ίδες  σύ,  ό  θεός, 

του  βασιΧεϋσαι  επ\  *1σραήΧ  παϊδά  σου. 

ηηρν       11  ουκ  ι°]  κατα  τα  εργα  αυτών  Ιιιηρν  |  εξηρευνησε  Ηηιρν  |  αυτών  ενα]  αυτοί  $ 
Ηιηρν         13  άνομος]  άνεμος  Ηηιρ  |  οηι  εττι  Ηηιρν  |  ηφανισεν  ηιρ  15  » 
υπερηφανια]  υτπρηφανιαν  Ηηιρν  16  του  θεοις  Ιιιηρν  17  επεκρατοι  ν 
Ητηρν  |  οι  υιοι  Ιιηιρν  |  εν  αυτοις  εν  μεσω  Ιερ.  Ιιιηρν  18  εφνγον  ηηιρν 
20  οηι  εφυγοσαν... οσίων  ηηιρν  |  σκορπισμος]  ρτ  ο  Ιιηιρν  |  ο  ουρανός]  οηι  ο  ρν 
23  νιον]  ύω  χ  (δΐο)  |  ιδέϊ]  οιδεϊ  ην  οιδας  ηιρ 



ΨΑΛΜΟΙ  ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 
XVII  38 

24  24 και  ύπόζωσον  αύτόν  ισχύν  τον  θραύσαι  άρχοντας  αδίκους,  ι 
25  '5καθάρισον  Ιερουσαλήμ  από  εθνών  καταπατούντων  (ν  άπωλεία' 
26  εν   σοφία,   εν   δικαιοσύνη,   26εξώσαι   αμαρτωλούς   από  κλη- 

ρονομιάς. 
εκτρίψαι  ίιπ€ρηφανίαν  άμαρτωλού  ώς  σκεύη  κεραμεως· 

εν  ράβδω  σιδηρά  συντρίψαι  πάσαν  ύπόστασιν  αυτών. 

27  27 όλοθρεύσαι  εθνη  παράνομα  Ιν  λόγω  στόματος  αυτού, 
εν  απειλή  αύτού  φυγείν  εθνη  από  προσώπου  αυτοί), 
και  ελεγξαι  άμαρτωΧούς  εν  λόγω  καρδίας  αυτών 

28  28 και  συνάξει  Χαόν  άγιον  ου  άφηγήσεται  εν  δικαιοσύνη, 
και  κρίνει  φυΧάς  Χαοΰ  ηλιασμένου  υπό  Κυρίου  θεού  αυτού. 

29  29  και  ουκ  αφήσει  άδικίαν  εν  μεσω  αυτών  αύλισθήναι  ετι, 
και  ού  κατοικήσει  πάς  άνθρωπος  μετ   αυτών  ειδώς  κακίαν. 

3ο       ̂ γνώσεται  γαρ  αυτούς  οτι  πάντες  υιο\  θεού  είσιν  αυτών, 
και  καταμερίσει  αυτούς  εν  ταΐς  φυΧαϊς  αυτών  επ\  της  γης. 

3ΐ       31  και  πάροικος  και  αλλογενής  ού  παροικήσει  αύτοϊς  ετι· 
κρίνει  Χαούς  και  εθνη  εν  σοφία  δικαιοσύνης  αύτού. 

διάψαλμα. 

32  32καί  εξει  Χαούς  εθνών  δουΧεύειν  αύτώ  υπό  τον  ζυγόν  αύτού, 
και  τον  κύριον  δοξάσει  εν  επισήμω  πάσης  της  γης. 

33  33 και  καθαριεϊ  Ιερουσαλήμ  εν  άγιασμώ,  ώς  και  το  άπ'  αρχής, 
34  3Αερχεσθαι  εθνη  άπ'  άκρου  τής  γής  Ιδειν  την  δόξαν  αύτού, 

φέροντες  δώρα  τούς  εξησθενηκότας  υιούς  αύτής, 

35  35 και  ίδεΊν  τήν  δόξαν  Κυρίου  ην  εδόξασεν  αύτήν  ό  θεός· 
και  αύτός  βασιΧεύς  δίκαιος  διδακτός  υπό  θεού  επ  αύτους, 

36  36  και    ουκ    εστίν    αδικία    εν    τοις    ήμεραις    αύτού    εν  μεσω 
αύτών 

ότι  πάντες  άγιοι,  και  βασιΧεύς  αύτών  χριστός  κύριος. 

37  37ού  γαρ  ε*Χπιεϊ  επ\  ϊππον  και  άναβάτην  και  τόξον, 
ούδε  πΧηθυνεΐ  αύτω  χρυσίον  ούδε  άργυριον  εις  πόλεμον 
και  π ολλοίς  ού  συνάξει  ελπίδας  εις  ήμεραν  πολέμου. 

38  ̂ Κύριος  αύτός  βασιλεύς  αύτού'  εΧπ\ς  τού  δυνατού  εΧπίδι  θεού, 
και  ελεήσει  πάντα  τά  εθνη  ενώπιον  αύτού  εν  φόβω. 

26  εξώσαι  ιη  |  αμαρτωλού]  αμαρτωλούς  Ιιρν  (ρ  άϊδίίηχ  αηΐε  α/χ.)  αμαρτω-  Ιιιηρν 
λων  πι  |  ογπ  σκενη  χ  27  ολοθρεΰσαι  ηιρν  |  οιη  εν  απειλή...  πρόσωπο  ι ' 
αυτού  ηιρ  29  οιτι  ετι  ηιηρν  30  αυτών  εισι  Ιιιηρν  |  καταμετρισει  1ι 
31  οιτι  διαψαλμα  τη         32  τον  ζυγον]  οιη  τον  Ιηηρν  33  καθαρίσει  ηιτιρν 
35  δίκαιος]  +  και  ρ  38  του]  αυτού  τ 

5ερτ.  πι.  785  3° 
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39κατά^€ί  γάρ  γήν  τώ  λόγω  του  στόματος  αυτοί)  εις  αίώνα'  39 
4°εύλογησει  λαόν  Κυρίου  εν  σοφία  μετ  ευφροσύνης.  4° 

41  και  αυτός  καθαρός  από  αμαρτίας  τον  αρχειν  \αούς  μεγάλους,  4ΐ 
ελεγξαι  άρχοντας  κα\  εξάραι  αμαρτωλούς  εν  Ισχύι  λόγου· 

42 και  ουκ  ασθενήσει  εν  ταϊς  ημεραις  αύτοΰ  επ\  θεω  αυτού, 
οτι  ό  θεός  κατηργάσατο  αυτόν  δυνατόν  εν  πνεύματι  άγίω 
και  σοφόν  εν  βουλή  συνέσεως  μετά  ισχνός  και  δικαιοσύνης. 

43  και  εύΧογία  Κυρίου  μετ   αυτού  εν  Ισχύι,  43 
44και  ούκ  ασθενήσει  η  ελπ\ς  αντον  επ\  Κύριον  44 

και  τις  δύναται  προς  αυτόν; 
ισχυρός  εν  εργοις  αντον  και  κραταιός  εν  φόβω  θεοϊι, 

4ζποιμαίνων  το  ποιμνίον  Κυρίου  εν  πίστει  και  δικαιοσύνη,  45 
και  ούκ  αφήσει  άσθενησαι  εν  αντοΐς  εν  τη  νομή  αυτών 

46  εν  Ισότητι  π  όντας  αυτούς  άξει,  $6 
και  ούκ  εσται  εν  αύτοΐς  ύπερηφανία  του  καταδυναστενθηναι 

εν  αντοΐς. 

47αντη  η  ενπρεπεια  τον  βασιλέως  Ισραήλ,  ην  εγνω  ό  θεός,  47 
άναστησαι  αντόν  επ*  οίκον  Ισραήλ,  παιδενσαι  αντόν. 

4δτά  ρήματα  αντον  πεπνρωμενα  νπερ  χρνσίον  το  πρώτον  τίμιον,  48 
εν  σνναγωγαϊς  διακρίνει  λαού  φυλάί  ήγιασμενον 

Α9οι  Χόγοι  αντον  ώς  λόγοι  αγίων  εν  μεσω  Χαών  ηγιασμενων.  49 
50 μακάριοι  οι  γενόμενοι  εν  ταίς  ημεραις  εκείναις,  50 

Ιδεΐν  τα.  αγαθά  Ισραήλ  εν  σνναγωγη  φνλών  ποιησαι  ό  θεός. 

5ιταχύναι  6  θεός  επ\  Ισραήλ  το  'εΧεος  αντον·  $ι 
ρύσεται  ημάς  από  ακαθαρσίας  εχθρών  βεβήλων. 

Κύριος  αντός  βασιλεύς  ημών  εις  τον  αιώνα  και  ετι. 

ΙΗ' 

Ψαλμός  τφ  Σαλομών'  έτι  του  χριστού  κυρίου.  χ VI. 

^Κύριε,  το  ελεός  σον  επ\  τά  εργα  τών  χειρών  σον  εις  τον  αιώνα·  ι 
2η  χρηστότης  σον  επ\  δόρατος  πλουσίου  επί  Ισραήλ-  2 

ηπιρν       39  καταξβι]  πατάξει  ηπιρν  41  λαου  μεγάλου  Ηπνρν  |  εξάραι  ηπιρν 
42  κατειργ.  ηπιρν  |  μετά\  μετ  ηπιρν  |  δικαιοσυνην  ν  44  ϊηΐ€Γριπιχ  ρο?1 
ασθενήσει  πι  46  ισοτητι]  οσιοτητι  ηπιρν  |  α£ει]  ανξει  ρ  48  τιμιον  το 
πρώτον  ηπιρν  |  διακρίνει  υ  \  λαούς  φυλάς  ηγιασμενων  ηπιρν  49  αυτού]  αυτών  Γ 
50  γινόμενοι  ηπιρν  |  ποιησαι  (ποιησαι  γ)]  α  ποιήσει  ηπιρν  51  ταχυνη  τ 
XVIII  Σαλωμων  γ  |  ετι]  επι  ηπιρν  |  άβεδί  ΙίΙ  ίη  ηι         2  επι  ι°]  μετα  Ιπηρν 
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οι  οφθαλμοί  σον   επιβλέποντες   βπ'   αυτά,  και   ούχ  υστερήσει  ν 
εξ  αυτών, 

3  3τα  ωτά  σον  επακούει  εις  δέησιν  πτωχού  εν  έλπίδι- 

τα  κρίματά  σον  επι  πάσαν  τήν  γήν  μετά  ε'Χεονς, 
4  4 και  αγάπη  σον  εττί  σπέρμα  Αβραάμ,  ν'ιονς  Ισραήλ, 

ή  παιδία  σον  εφ'  ημάς  ως  νιόν  πρωτότοκον  μονογενή, 
5  ^άποστρε-^αι  ψνχήν  ενήκοον  άπο  άμαθίας  εν  άγνοια. 
6  6 καθαρίσαι  6  θεός  Ισραήλ  εις  ήμεραν  ε'Χεονς  εν  ενλογία, 

εις  ήμεραν  εκλογής  εν  άνάξει  χριστοί)  αυτού. 
7  7 μακάριοι  οι  γενόμενοι  εν  ήμεραις  έκείναις, 

ίδεΐν  τα  άγαθά  Κνρίον,  α  ποιήσει  γενεά  τή  ερχόμενη· 
8  8 υπό  ράβδον  παιδείας  χριστοί)  κνρίον,  εν  φόβω  θεού  αντον, 

εν  σοφία  πνεύματος  και  δικαιοσύνης  κα\  Ισχνός· 
9  9 κατενθύναι  άνδρας  εν  εργοις  δικαιοσύνης  φόβω  θεον, 

καταστήσαι  πάντας  αντονς  ενώπιον  Κνρίον. 

ίο       Ι0γενεά  αγαθή  εν  φόβω  θεον  εν  ήμεραις  εΧεονς.  διάψαλμα. 
ιι       11  μέγας  ήμών  ό  θεός  κα\  ένδοξος  εν  νψίστοις  κάτοικων, 
ΐ2  Ι2ό  διατάξας  εν  πορία  φωστήρας  εις  καιρούς  ωρών  άφ'  ήμε- 

ρων εϊς  ήμερας, 
και  ον  παρέβησαν  άπο  όδού  ής  ενετείΧω  αντοϊς. 

13  *3εν  φόβω  θεον  ή  όδος  αυτών  κα<9'  έκάστην  ήμεραν, 
άφ1  ής  ήμερας  εκτισεν  αντονς  ό  θεός  και  εως  αιώνος. 

14  14 και  ονκ  επΧανήθησαν  αφ'  ής  ήμερας  εκτισεν  αυτούς· 
άπο  γενεών  άρχαίων  ουκ  άπεστησαν  οδών  αυτών, 
ει  μή  6  θεός  ενετειΧατο  αύτοΐς  εν  επιταγή  δούΧων  αυτού. 

3  επακουσει  Ηηιρν  |  βλεου  Ηηιρν  4  αγάπη]  τρτ  η  Ηηιρν  |  νιου  Ηηιριτν  |  Ηηιρν 
παιδεία  Ιιηιρν  5  ευήκοον]   υπηκοον  Ηηιρν  |  άγνοια]  άνοια  ηι"·™" νϊι1 
6  καθαριση  χ  \  ελεου  Ηιηρν  7  γινόμενοι  Ηηιρν  |  ημεραις]  ρΓ  ταυ  Ηηιρν 
9  καταστήσαι  πι  \  ενώπιον]  εν  φοβω  ηηιρν  |  Κυριω  ηι  10  βλεοι»  Ηηιρν  | 
οηι  διάψαλμα  ηι  (ρδαΐηιυηι  ηονιιηι  νκΐ  ίηοΗοατε  νβΓδίΐδ  δες)  11  ο  θεος 
ημων  Ηηιρν  12  πορεία  Ηηιρν  |  η$]  ην  ρν  14  οδων]  απο  οδου  Ηηιρν 

8ιι1)δθΓ  Σολομωντος  ψαλμοί  στίχοι  ψν'  γ  ψαλμοί  Σολοαωντοΐ  ιη'"  εχουσιν 
επη  ,α  Η  ψ.  Σαλομωντος  δεκα  οκτω'  εχουσιν  επη  τριάκοντα  ρ  ψ.  Σαλομωντος 
ιη'  εχουσιν  επη  μ  ν  (ΙεβδΙ  δΐιΗδοηρίίο  ίη  ηι 

7§7 
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ΩΔ  Α  I 

Α' 

'Ωύτ7  ̂ Ιωυσέως  εν  τη  Έ£όδω.  Α 

ι         ΑΣΩΜΕΝ  τω\  κυρίω,  ενδόξως  γαρ  δεδόξασται· 
Ίππον  και  άναβάτην  ερριψεν  εις  θάλασσαν. 

2  2βοηθός  καΐ  σκεπαστής  εγενετό  μοι  εϊς  σωτηρίαν 
ούτος  θεός  μου,  καχ  δοξάσω  αυτόν, 
θεός  του  πατρός  μου,  καχ  υψώσω  αυτόν. 

3  3Κύριος  συντριβών  πολέμους, 
Κύριος  όνομα  αυτώ. 

4  4 άρματα  Φαραώ  καχ  την  δύναμιν  αυτού  ερριψ-εν  εις  θάλασσαν 
επίλεκτους  άναβάτας  τριστάτας 
κατεπόντισεν  εν  ερυθρά  θαλάσση, 

5  Βπόντα>  εκάλυψεν  αυτούς' 
κατεδυσαν  εις  βυθόν  ωσει  λίθος. 

6  6ή  δεξιά  σου,  Κύριε,  δεδόξασται  εν  Ισχύΐ' 
ή  δεξιά  σου  χειρ,  Κύριε,  εθραυσεν  εχθρούς. 

7  7  και  τώ  πληθει  της  δόξης  σου  συνετριψας  τους  ύπεναντ'ιους' 
απεστειλας    την    οργην    σου,    και    κατεφαγεν    αυτυυς  ως 

καλάμην. 

8  2 καϊ  δια  πνεύματος  του  θυμού  σου  διεστη  τυ  ύδωρ- 
επάγη  ώσε\  τείχος  τά  ύδατα, 
επάγη  τά  κύματα  εν  μέσω  της  θαλάσσης. 

9  °είπεν  ό  εχθρός  Αιώξας  καταλήμψομαι· 

I  άεεδί  Ιίί  ίη  Κ  1  εριψεν  Κ  :  ίίβπΐ  4  2  εγενετο]  εγενηθη  Κ 
Κ  |  ούτος  θεος  μου]  μου  θεος  Κ  5  6ΐ?]  ως  ΚνκΙ  |  ωσει]  ως  Κ  7  τω 
πληθει]  το  πλήθος  Κ  \  της  δόξης]  οηι  της  ίφαΐίο  2  νεί  3  ϋΐί  ϊηΐεποοίο  Κ  | 
επεστειλας  Κ  \  ως]  ωσει  Κ  8  ωσει]  ως  Κ  9  καταλημψ. ]  +  αυτούς  Κ 
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I  ΙΟ ΩΔΑΙ 

μεριώ  σκύλα,  εμπλησω  ψυχην  μου, 

άνελώ  τη  μαχα'ιρη  μου,  κυρίευσα  η  χειρ  μου. 
10άπεστειλας  το  πνεύμά  σου,  και  εκάλυψεν  αυτούς  θάλασσα· 

έδυσαν  ώσεί  μόλιβος  εν  ύδατι  σφοδρω. 

ιττίς  ομοιός  σοι  εν  θεοίς,  Κύριε;   τις  ομοιός  σοι; 

δεδοξασμενος  εν  άγ'ιοις,  θαυμαστός  εν  δόξαις,  ποιών  τέρατα. 
12έξέτεινας  την  δεξιάν  σου, 

κα\  κατεπιεν  αυτούς  η  γη. 

13ώδηγησας  τη  δικαιοσύνη  σου  τον  λαόν  σου  τούτον  6ν  ελυτρώσω, 
παρεκάλεσας  τη  Ισχύι  σου  εις  κατάλυμα  άγιόν  σου. 

14ήκουσαν  εθνη  κα\  εφοβηθησαν 
ώδινες  ελαβον  κατοικούντας  Φυλιστιείμ. 

Ι5τότε  έσπευσαν  ηγεμόνες  Έδώμ  και  άρχοντες  Μωαβιτών 
ελαβεν  αυτούς  τρόμος, 
ετάκησαν  πάντες  οι  κατοικούντες  Χ,ανάαν. 

ι6επιπεσοι  €7τ'  αυτούς  φόβος  και  τρόμος· 
μεγεθει  βραχιονός  σου  άπολιθωθητωσαν 

εως  αν  παρέλθη  ό  λαός  σου,  Κύριε, 
εως  αν  παρελθη  ό  λαός  σου  ούτος  6ν  εκτησω. 

17 εισαγαγών  καταφύτευσον  αυτούς  είς  ορος  κληρονομιάς  σου, 
εϊς  ετοιμον  κατοικητηριόν  σον  6  κατειργάσω, 

άγιασμα,  Κύριε,  6  ητοίμασαν  αι  χείρες  σου, 

τΖΚύριε,  βασιλεύων  τον  αιώνα  κα\  επ'  αιώνα  και  ετι. 
19 οτι  εϊσήλθεν  Ίππος  Φαραώ  σύν  άρμασιν  και  αι>α/3άται$·  αϊτοί· 

6ΐ$·  θάλασσαν, 

και  επηγαγεν  επ"  αύτούς  Κύριος  το  ύδωρ  της  θαλάσσης- 
οι    δε    νιοι    Ίσραηλ   επορευθησαν   δια  ξηράς  εν  μεσω  της 

θαλάσσης. 

Κ       10  οιώ  και  Κ.  |  μολνβος  Κνιά  12  ξιαν  ρΐΌ  δβ£.  Κ         13  καταλιμμα 
Κ  14  εφοβηθησαν]  ωργισθησαν  Κ  |  κατοικονντας]  οι  κατοικονντες  Κ  |  Φι- 
λιστιμ  Κνί<ί  16  αν  ι°]  ου  Κ  |  παρελθοι  (ι°)  Κν'ά  ·|  όιτι  σου  Κύριε... ο  λαος  σοι· 
(δβά  δραΐΐο  ίηΐβπεοΐο)  Κ  ΗαΒ  Κ.1*1  17  κατειργάσω]  κατηρτισω  Κ  +  Κύριε  Κ 
18  βασιλεύων]  ρΐ  ο  Κ  |  τον  αιώνα]  ρΓ  βυ  Κ  19  οηι  αυτού  Κ  |  θάλασσαν] 
+  ερυθραν  Κ  |  θαλάσσης  -2°] +  (20)  λαβονσα  δε  η  Μα/)ΐα|  τ;  προφητις  η 
αδελφή  Ααρών]  το  τυμπανον  εν  τη  χειρι  αυτής]  και  εισηλθοσαν  πασαι  αι 
γυναίκες]  οπίσω  αυτής  μετα  τύμπανων  και  χορών]  (21)  εξηρχεν  δε  αιτώ;· 
Μαριάμ  λέγουσα]  ασωμεν  τω  κυριω  ενδοξως  γαρ]  δεδοξασται  ιππον  και  ανα- 
βατην  εριψεν  εις  θάλασσαν  Κ 
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ΏΔΑΙ  II  ΙΟ 

Β' 

'$)δή  Μωυσέως  εν  τφ  Αευτερονομίω.  Α 

ι        ιΙ1ρόσεχε,  ουρανέ,  και  λαλήσω' 
και  άκουετω  γη  ρήματα  εκ  στόματος  μου. 

2  2προσδοκάσθω  ως  ύετός  το  απόφθεγμα  μου, 
κα\  καταβήτω  ως  δρόσος  τά  ρήματα  μου· 

ωσε\  ομβρος  επ'  αγρωστιν, 
και  ώσει  νιφετός  επ\  χόρτον. 

3  3 οτι  όνομα  Κυρίου  ε  κάλεσα· 
δότε  μεγαλωσύνην  τώ  θεώ  ημών. 

4  4 θεός,  αληθινά  τά  έργα  αυτού, 
και  πάσαι  α'ι  οδοί  αυτού  κρίσις- 

θεός  πιστός,  και  ουκ  εστίν  αδικία· 
δίκαιος  και  όσιος  Κύριος. 

5  5ήμάρτοσαν,  ουκ  αυτώ  τέκνα,  μωμητά· 
γενεά  σκόλια  καϊ  διεστραμμένη. 

6  6ταΰτα  Κυρίω  άνταποδίδοτε  οΰτω, 
λαός  μωρός  και  ουχί  σοφός; 

ουκ  αυτός  ούτός  σου  πατήρ  εκτήσατό  σε, 
και  εποίησεν  σε  κα\  εκτισεν  σε; 

η        1  μνήσθητε  ήμερας  αιώνος, 
συνετέ  ετη  γενεάς  γενεών, 

επερώτησον  τον  πάτερα  σου,  καϊ  άναγγελεϊ  σοι· 
τους  πρεσβυτέρους  σου,  και  εροΰσίν  σοι. 

8  8οτ€  διεμεριζεν  ό  ύψιστος  εθνη, 
ους  διεσπειρεν  υ'ιούς  Αδάμ, 

εστησεν  ορια  εθνών 
κατά  αριθμόν  αγγέλων  θεοΰ. 

9  9 και  εγενήθη  μερ\ς  Κυρίου  λαός  αυτού  Ίακώ/3, 
σχοίνισμα  κληρονομιάς  αυτού  Ισραήλ. 

ίο       '°αύτάρκησεν  αυτόν  εν  ττ]  ερήμω, 
εν  δή//77  καύματος,  εν  άνύδρω· 

II  ωδη.,.Αεντερονομιω]  άρχεται  ωδη  Δεύτερον  ο  μιου  Κ  1  γη]  ρΓ  η  Κ  |  κ 
ρήματα]  ρΓ  τα  Κ  2  το  απόφθεγμα]  οιη  το  Κ  |  ωσει  2°]  ω?  Κ  4  αδικία] 
+  ει>  αυτω  Κ  \  Κύριος]  ρΓ  ο  Κ  6  ταύτα]  αυτα  Κ  |  όντως  Κ  |  οιη  ουτοϊ  Κ 
8  ους]  ως  Κνί<1  |  κατα]  κατ  Κ  10  διψει  Κ 
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II  II ΩΔΑΙ 

εκυκΧωσεν  αυτόν  και  επαίδευσεν  αυτόν, 
και  διεφύΧαξεν  αυτόν  ως  κόρην  οφθαλμού, 

"ως  αετός  σκεπάσαι  νοσσιάν  αυτού, 
και  6771  τοις  νεοσσοϊς  αύτού  επεπόθησεν 

διεϊς  τάς  πτέρυγας  αύτού  εδεξατο  αυτούς, 
και  άνεΧαβεν  αυτούς  €πι  των  μεταφρενων  αύτοΰ. 

Ι2Κύριος  μόνος  ηγεν  αύτούς, 
και  ουκ  ην  μετ   αύτών  θεός  άΧΧότριος. 

13άνεβίβασεν  αύτούς  επ\  την  Ισχύν  της  γης, 
εψώμισεν  αύτούς  γενηματα  αγρών 

εθηΧασαν  μεΧι  εκ  πέτρας, 

και  ε'Χαιον  εκ  στερεάς  πέτρας· 
Ι4βούτυρον  βοών  και  γάλα  προβάτων 

μετά  στεατος  άρνών  και  κριών, 
υιών  ταύρων  και  τράγων 

μετά  στεατος  νεφρών  πυροΰ, 
και  αίμα  σταφυλής  επιον  οίνον. 

15 και  εφαγεν  Ίακώ/3  και  ενεπΧησθη, 
και  άπεΧάκτισεν  ό  ηγαπημενος, 

εΧιπάνθη,  επαχύνθη,  επΧατύνθη· 
και  ενκατεΧειπεν  θεον  τον  ποιησαντα  αύτόν, 

και  άπεστη  από  θεού  σωτηρος  αύτού. 

ι6παρώ£υνάν  με  67τ'  άΧΧοτρίοις, 
εν  βδεΧύγμασιν  αύτών  εξεπίκρανάν  με· 

1?εθυσαν  δαιμονίοις  και  ού  θεω, 
θεοΐς  οίς  ούκ  ηδεισαν 

καινοί  και  πρόσφατοι  ηκασιν, 
ους  ούκ  ηδεισαν  οι  πατέρες  αύτών. 

ιξθεόν  τον  ποιησαντά  σε  ενκατεΧειπες, 
και  επεΧάθου  θεού  τού  τρεφοντός  σε. 

19είδεν  Κύριος  και  εζηΧωσεν, 
και  παρωζύνθη  δι   όργην  υιών  αύτού  και  θυγατέρων 

10  διεφνΧαξεν]  εφνλαξεν  Κ  |  κοραν  Κ  11  σκεπάσει  Κ  |  νεοσσοιί\ 
νοσσιοις  Κ.  14  οπι  και  40  Κ-  15  ελιπανθη...σωτηρο$  αυτόν] 
επΧατύνθη  επαχυνθη]  και  απεστη  απο  θεον]  σωτηρος  αυτού  και  ενκατελιπεν 
θεον  τον  ποιησαντα  αντον  Κ  16  επ  αλλότριου]  επι  θεοα  αλλ.  Κ 
17  οιώ  και  2°  Κ  18  ποιησαντα]  γεννησαντα  Κ  19  παρωξννεν  Κ  | 
αντου]  αυτών  Κ 
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Ω  Δ  ΑΙ 
π  3ο 

2ο       20  και  είπεν  Αποστρέψω  το  πρόσωπον  μου  απ'  αυτών, 
και  δείξω  τί  εσται  αύτοΐς  έπ'  Εσχάτων, 

οτι  γενεά  έξεστ ραμμένη  εστίν, 
υιοί  οίς  ούκ  εστίν  πίστις  εν  αύτοίς. 

2ΐ       21αύτο\  παρεζηΧωσάν  με  επ*  ου  θεω, 
παρώργισάν  με  εν  τοις  είδώΧοις  αυτών 

κάγώ  παραζηλώσω  αυτούς  έπ'  ουκ  εθνει, 
επ'  εθνει  άσυνετω  παροργιώ  αυτούς. 

22  22οτι  πυρ  έκκέκαυται  εκ  του  θυμού  μου, 
καυθησεται  εως  αδου  κάτω· 

καταφάγεται  γην  κα\  τα  γενηματα  αύτης, 
φλέξει  θεμέλια  ορίων. 

23  23 συνάζω  είς  αυτούς  κακά, 
και  τα  βέλη  μου  συντελέσω  εις  αύτούς. 

24  2Ατηκόμενοι  Χιμώ  και  βρώσει  όρνέων, 
και  όπισθότονος  ανίατος· 

οδόντας  θηρίων  έξαποστελώ  είς  αύτούς, 
μετά  θυμού  συρόντων  έπ\  γης. 

25  25εξωθεν  άτεκνώσει  αύτούς  μάχαιρα, 
και  εκ  τών  ταμείων  φόβος· 

νεανίσκος  σύν  παρθένω, 
θηλάζων  μετά  καθεστηκότος  πρεσβυτέρου. 

ζ6       26 είπα  Αιασπερώ  αύτούς, 
καταπαύσω  δη  εξ  ανθρώπων  το  μνημόσυνον  αύτών 

27  27  βι  μη  δι   όργην  εχθρών,  Ίνα  μη  μακροχρονίσωσιν, 
και  Ίνα  μη  συνεπιθώνται  οι  ύπεναντίοι· 

μη  ε'ίπωσιν  Ή  χ^φ  ημών  ύψηΧή 
και  ούχ\  Κύριος  έποίησεν  ταύτα  πάντα. 

28  28 οτι  έθνος  άποΧωΧεκος  βουΧην  εστίν, 
και  ούκ  εστίν  εν  αύτοις  επιστήμη. 

29  29ούκ  έφρόνησαν  συνιέναι  ταύτα· 
καταδεξάσθωσαν  είς  τον  έπιόντα  χρόνον. 

3ο       3°7τώ$·  διώξεται  ε'ις  χιΧίους, 
και  δύο  μετακινησουσιν  μυριάδας, 

20  έσχατων]  έσχατου  των  ήμερων  Κ  21  θεω]  θεοις  Κ  22  κάτω] 
κατωτάτου  Κ  |  καταφάγεται]  ρΓ  και  Κ  |  γην]  ρΓ  την  Κ  23  εΐ5  ι°]  επ  Κ 
24   αποστέλλω   Κ  25    καθεστηκοτβς]    κάθεστε1;    Κ*    (·το$  1\.1νί<3) 
26  πανσω  Κ  27  μακροχρονιονσιν  Κ  |  οηι  και  ι°  Κ  |  μη  ι°]  +  ποτε  Κ 
29  τακτά  ο  δβφ]  εοηϊιιηχ  Κ 
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II  31  ΩΔΑΙ 

εί  μη  ό  θεός  άπεδετο  αντονς, 
και  ό  κνριος  παρεδωκεν  αντονς; 

31  ου  -γαρ  είσ\ν  οι  θεο\  αντών  ως  ό  θεός  ημών 
οι  δε  εχθροί  ημών  ανόητοι. 

3Ζεκ  γαρ  άμπεΧον  "Σοδόμων  η  αμπεΧος  αντών, 
κα\  η  κληματϊς  αντών  εκ  Τομόρρας- 

η  σταφνΧή  αντών  σταφνΧή  χολής, 

βότρνς  πικρίας  αντόις' 
33θνμός  δρακόντων  ό  οίνος  αντών, 

κα\  θνμός  ασπίδων  ανίατος. 
3*ονχ\  ταντα  πάντα  σννήκται  παρ  εμοί, 

και  εσφράγισται  εν  τοίς  θησανροίς  μον ; 
35εν  ήμερα  εκδικησεως  ανταποδώσω. 

εν  καιρώ  όταν  σφαΧη  ό  πονς  αντών 
οτι  εγγύς  ήμερα  άπωΧίας  αντών, 

και  πάρεστιν  έτοιμα  νμίν. 

36οτι  κρίνει  Κνριος  τον  Χαόν  αντον, 
κα\  επί  τοις  δονΧοις  αντον  παρακΧηθήσεται· 

'ίδεν  γαρ  αντονς  παραΧεΧνμενονς 
και  εκΧεΧοιπότας  εν  επαγωγή  και  παρειμενονς. 

37 και  είπεν  Κνριος  Τΐον  είσιν  οι  θεοί  αντών, 

εφ*  ο'ις  επεποίθεισαν  επ*  αντοίς; 
3Βών  το  στεαρ  τών  θνσιών  αντών  εσθ'ιετε, 

και  επίνετε  τον  οίνον  τών  σπονδών  αντών 
άναστήτωσαν  και  βοηθησάτωσαν  νμίν, 

και  γενηθήτωσαν  νμίν  σκεπασταί. 

39ϊδετε  'ίδετε  οτι  εγώ  είμι, 
και  ονκ  εστίν  θεός  πΧι)ν  εμον· 

εγώ  αποκτενώ  και  ζβν  ποιήσω· 
πατάξω,  κάγώ  ϊάσομαι· 
και  ονκ  εστίν  ό  εκ  τών  χειρών  μον  εξαιρούμενος. 

30  ει]  ρΐ'  και  Κ  |  απεδοτο  Κ.  31  οτι  ονκ  εστίν  ο  θεος  ημών  ως  οι 
θεοι  αυτών  Κ  34  ονχι]  ονκ  ιδον  Κ  |  οιη  ταντα  Κ  36  παρακλη- 
σεται  Κ*  (θη  δίαρεΓδΟΓ  Κ1)  |  παραλελυμενους  αυτούς  Κ  |  εκλελιποντας  (δις  αϊ 
νίά)  Κ  |  απαγωγή  Κ  |  παρειμενους]  παραγόμενους  Κ  38  οηι  τον  οινον 
Κ.  |  αναστητωσαν]-\-  νυν  Κ  39  εστίν]  εσται  Κ  |  ο]  οϊ  ΑΚ.  |  €Κ  των 
χειρών  μου  εξαιρ.]  εξελειται  εκ  τ.  χ.  μον  Κ  40  ονρανον]  +  ανω  Κ  | 
τψ  χείρα]  τας  χείρας  Κ 
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ΏΔΑΙ 

και  όμοΰμαι  τί]  δεξιά  μου  Α 

και  ερώ  Ζώ  εγώ  εΐϊ  τόν  αίώνα' 
4ΐ       4Ιοη  παροξύνω  ώς  άστραπην  την  μάχαιράν  μου, 

και  άνθεξεται  κρίματος  η  χειρ  μον, 
και  εκδικησει,  και  ανταποδώσει  δίκην  τοΊς  εχθροίς, 

και  τοι$·  μισουσιν  ανταπόδωσα. 

42  42 μεθύσω  τα  βελη  μον  άφ'  αίματος, 
και  ή  μαχαιρά  μου  καταφάγεται  κρεα, 

αφ'  αίματος  τραυματιών  και  αιχμαλωσίας, 
από  κεφαλής  αρχόντων  εθνών. 

43  43ενφράνθητε,  ουρανοί,  άμα  αντώ, 
και  προσκυνησάτωσαν  αντώ  πάντες  οι  άγγελοι  θεοϋ' 

ενφράνθητε,  εθνη,  μετά  του  λαοΰ  αντον, 
και  ενισχυσάτωσαν  αντώ  πάντες  υιοί  θεοΐι- 

οτι  το  αίμα  των  νιών  αντον  εκδικείται, 

και  εκδικησει,  και  ανταποδώσει  δίκην  τοϊς  εχθροϊς- 
και  τοίς  μισονσιν  ανταποδώσει  δίκην, 

και  εκκαθαριει  Κύριος  την  γην  τον  λαον  αντον. 
Γ' 

III  Προσευχή  "Αννας  μητρός  Σαμουήλ. 

ι1·      ι        ̂ Έστερεώθη  ή  καρδία  μον  εν  Κνρίω, 
νψώθη  κέρας  μον  εν  θεώ  μον 

επλατύνθη  επ'  εχθρούς  μον  τ6  στόμα  μου, 
ηύφράνθην  εν  σωτηρία  σου. 

2  2 οτι  ουκ  εστίν  άγιος  ώς  Κύριος, 
και  ουκ  εστίν  δίκαιος  ώς  6  θεός  ημών, 
ουκ  εστίν  άγιος  πλην  σου. 

3  3 μη  καυχάσθε  και  μη  λαλείτε  υψηλά, 
μηδε  εξελθάτω  μεγαλορημοσύνη  εκ  του  στόματος  υμών 

40  ομνονμαι   Κ  |  την  δεξιαν  μ.    Κ  41  οιτι  και  εκδικησει  Κ  |  Κ 
ανταποδώσω  Κ  ΒΪ8  |  εχθροις]  +  μου  Κ  |  μισουσιν]  +  με  Κ  42  φαγεται 
Κ  |  οΐΏ  εθνών  Κ  43  αυτω  ι°]  αυτόν  Κ  |  οι  άγγελοι]  υιοι  Κ  |  υιοι] 
οι  άγγελοι  Κ  |  εκδικαται  Κ  |  οηι  δικην  2°  Κ  |  αυτού  3°]  +  (44)  και  εγραψεν 
Μωυσης  την  ωδην  ταυτην\  εν  εκείνη  τη  ήμερα  και  εδιδαξεν  αυτην\  τοις  νιοις 
Ισραήλ  εως  εις  τέλος  Κ  III  ([$"']  Τ)  ογπ  μητρός  Σαμουήλ  Κ  2  οιτι και  ουκ  εστίν  δίκαιος  ως  ο  θεος  ημων  Κ  3  μηδε]  και  μη  Κ 
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πι  4 Ω  Δ  ΑΙ 

Α         οτι  θεός  γνώσεων  Κύριος, 
και  θεός  ετοιμάζων  επιτηδεύματα  αυτού. 

*τόξον  δυνατών  ησθενησεν, 
και  άσθενούντες  περιεζώσαντο  δύναμιν. 

5πΧηρεις  άρτων  ηΧαττώθησαν, 
και  οι  πεινώντες  παρηκαν  γην. 

οτι  στείρα  ετεκεν  επτά, 
και  η  ποΧΧη  εν  τέκνοις  ησθενησεν. 

§Τ        6§ Κύριος  θανατοϊ  και  ζωογονεί- 
κατάγει  εϊς  αδου  και  ανάγει. 

7Κυριος  πτωχίζει  και  πΧουτίζει, 
ταπεινοί  και  άννψοϊ. 

8άνιστα  από  γης  πένητα, 
και  από  κοπριάς  εγείρει  πτωχόν 

τον  καθ'ισαι  αυτόν  μετά  δυναστών  Χαού, 
και  θρόνον  δόξης  κατακΧηρονομών  αύτοϊς. 

9διδούς  εύχην  τω  εύχομενω, 
και  εύΧόγησεν  ετη  δικαίου, 

ότι  ουκ  εν  ισχύι  δυνατός  άνηρ· 
10Κυριος  ασθενή  ποιήσει  τον  άντίδικον  αυτού· 

Κύριος  άγιος, 
μή  καυχάσθω  ό  σοφός  εν  ττ}  σοφία  αύτοΰ, 

και  μη  καυχάσθω  ό  δυνατός  εν  ττ\  δυνάμει  αυτού, 

και  μη  καυχάσθω  ό  πΧούσιος  εν  τω  πΧούτω  αύτού' 
αλλ'  η  εν  τούτω  καυχάσθω  ό  καυχώ  μένος, 

συν'ιειν  και  γινώσκειν  τον  κύριον, 
και  ποιείν  κρίμα  και  δικαιοσύνην  εν  μεσω  της  γης. 

Κύριος  άνεβη  εις  ουρανούς,  και  εβρόντησεν 
αυτός  κρινεΊ  ακρα  γης,  δίκαιος  ών. 

και  δίδωσιν  ισχύν  τοΊς  βασιΧεύσιν  ημών, 

^  ΑΤ  και  υψώσει  κέρας  χριστού  αυτού.*1 

Κϊ       8  βίδ  50Γ  μετα  δυναστών  Κ.*  (ΐηιρΓοΙ)  ι°  Κ1?)  |  και  θρόνο  ν]  εν  θρονω  Κ. 
9  ανηρ]  +  εν  τη  ισχυι  αυτόν  Τ  10  κανκανχασθω  (40)  Κνίά  |  σννιειν]  ρΓ 
εν  τω  Τ  |  αυτο$]  ρΓ  και  Κ  |  οιώ  δικαΐ05  ων  Κ  |  οηι  και  η°  Κ  |  διδωσιν] δώσει  Τ 

796 



ΩΔΑΙ  IV5  9 Δ'  (α) 

'Ωδή  Ήσαίου.  Κ 

1  ̂ σω  δε  τω  ήγαπημενω  ασμα  τον  αγαπητού  τω  άμπεΧώνί  μον. 
αμπέλων  εγενετο  τώ  ήγαπημενω  εν  κέρατι  4ν  τόπω  πίονι· 

2  και  φραγμόν  περιεθηκα,  και  εφΰτευσαν  αμπεΧον  εν  σωρήκ. 
κα\  ωκοδόμησα  πυργον  εν  μέσω  αυτής,   και  προΧήνιον  ωρυξα 

εν  αύτώ' 
και  έμεινα  τον  ποιήσαι  σταφνΧήν,  εποίησεν  δε  άκανθας. 

3 και  νυν,  άνθρωπος  τον  Ιούδα  και  οι  ενοικονντες  εν  ΊερονσαΧήμ, 
κρίνατε  εν  εμοί  και  ανά  μέσον  τον  άμπεΧώνός  μον. 

4τι  ποιήσω  τω  άμπεΧώνί  μον  ετι,  και  ονκ  εποίησα  αί/τω ; 
διότι  έμεινα  Ινα  ποιήση  σταφνΧήν,  εποίησεν  δε  ακάι^αί. 

ζννν  δε  άναγγεΧω  νμΐν  τι  ποιήσω  τω  άμπεΧώνί  μον 
άφεΧώ  τον  φραγμον  αντον  και  εσται  εϊς  καταπάτημα, 
και  καθεΧώ  τον  τοίχον  αντον  και  εσται  εις  καταπάτημα. 

6και  άνήσω  τον  άμπεΧώνά  μον,  και  ού  μη  τμηθή  ούδε  μή  σκάφη, 
και  άναβήσεται  είς  αντον  ώσε\  εις  χερσον  άκανθα· 
και  ταις  νεφεΧαις  εντεΧουμαι  τον  μή  βρέξαι  εις  αντον  νετόν. 

7 6  γαρ  άμπεΧών  Κνρίον  σαβαώθ  οίκος  ΊσραήΧ  εστίν, 
και  άνθρωπος  τον   Ιούδα  νεόφντον  ηγαπημενον 

και  έμεινα  τον  ποιήσαι  κρίσιν, 
εποίησεν  δε  άνομίαν  και  ον  δικαιοσννην  αλλά  κρανγήν. 

8 και  οι  σννάπτοντες  οίκίαν  προς  οίκίαν, 
και  αγροί/  προς  άγρόν  εγγίζοντες,  Ίνα  τον  πΧησίον  άφεΧοννται, 

μή  οικήσετε  μόνοι  επ\  τής  γής ; 
9ηκούσθη  γάρ  ταύτα  πάντα  εις  τα  ωτα  Κνρίον  σαβαώθ.^  Κ Δ'  0) 

IV1,  §  Προσευχή  Ήσαίοκ.  §  Α 
9        9Έκ  νυκτός  όρθρίζει  το  πνεύμά  μου  προς  σε,  ό  θεός, 

διότι  φώς  τα  προστάγματά  σον  επ\  τής  γής· 

δικαιοσννην  μάθετε,  οι  ενοικούντες  επ'ι  τής  γής. 

IV*  [δ']  Κ  6  ακανθη  Κ  8  ετι  της  γης  ραβηβ  ε  να  η  ίη  Κ  ΑΚ. 
IV»»  δ'Α  |  Ησαιου]  Ε&κιου  Α 
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IV5  ΙΟ ΩΔΑΙ 

ιοπεπαυται  γάρ  6  άσεβης·  ου  μη  μάθη  δικαιοσύνην  επι  της  γης,  ίο 
άΧηθειαν  ου  μη  ποιήσει· 

άρθητω  6  άσεβης,  Ινα  μη  ϊδη  την  δόξαν  Κυρίου. 

11  Κύριε,  υψηΧός  σου  ό  βραχίων  και  ουκ  ηδεισαν,  ιι 
γνόντες  δε  αίσχυνθητωσαν 

ζηΚος  Χημψεται  Χαόν  άπαίδευτον, 
και  νυν  πυρ  τους  υπεναντίους  εδεται. 

Ι2Κύριε  6  θεος  ημών,  είρηνην  δός  ημίν  ΐ2 
•πάντα  γαρ  άπεδωκας  ημίν. 

13Κύριε  6  θεος  ημών,  κτησαι  ημάς'  13 
Κύριε,  έκτος  σου  αΧΧον  ουκ  οϊδαμεν, 
το  ονομά  σου  ονομάζομεν. 

14 οί  δβ  νεκροί  ζωην  ου  μη  'ίδωσιν,  ΐ4 
ούδε  Ιατροί  ου  μη  άναστησουσιν 
δια  τούτο  επηγαγες  και  άπώΧεσας,  και  ήρας  πάν  άρσεν  αυτών. 

ι5πρόσθες  αυτοϊς  κακά,  Κύριε,  15 
πρόσθες  κακά  επ\  τοίς  ενδόζοις  της  γης. 

ι6Κυριε,  εν  ΘΧίψει  εμνησθην  σου·  ι6 
εν  θλίψει  μικρά  η  παιδία  σου  ημίν. 

17  και  ώς  η  ώδίνουσα  εγγίζει  του  τεκεϊν,  ΐ7 
και  επ\  τη  ώδϊνι  αυτής  εκέκραξεν, 
ούτως  εγενηθημεν  τω  άγαπητω  σου. 

18  δια  τον  φόβον  σου,  Κύριε,  εν  γαστρί  εΧάβομεν  ι5 
και  ώδινησαμεν  και  ετεκομεν 

πνεύμα  σωτηρίας  σου  εποιησαμεν  επ\  της  γης· 
ού  πεσούμεθα,  άΧΧά  πεσουνται  οι  ενοικουντες  επ\  της  γης. 

19 άναστησονται  οι  νεκροί,  και  εγερθησονται  οι  εν  τοις  μνημασιν,  19 
και  εύφρανθησονται  οι  εν  τη  γη' 

η  γαρ  δρόσος  η  παρά  σου  'ίαμα  αυτοΊς  εστίν, 
η  δε  γη  τών  άσεβών  πεσείται. 

*°βάδιζε,  λαοί  μου,  ε'ίσεΧθε  εϊς  τα  ταμεΐά  σου,  *ο 
άπόκΧεισον  την  θύραν  σου,  άποκρύβηθι  μικρόν  όσον  οσον, 
εως  άν  παρεΧθη  η  οργη  Κυρίου. 

18  οηι  ου  πεσνυμεθα  Α*  (Ιιαβ  Α3) 

798 



ΩΔΑΙ  VI  3 

Ε' 

^Ιίροσευχή  Ίωνά.  §  Κ  Α 

3  3Έ/3όί/σα  εν  θλίψει  μου  προς  Κύριον  τον  θεόν  μου, 
και  είσήκουσεν  μου  εκ  κοιλίας  αδου  κραυγής  μου· 
ήκουσας  φωνής  μου. 

4  4άπερριψάς  με  είς  βάθη  καρδίας  θαλάσσης, 
και  ποταμοί  με  εκύκλωσαν, 
πάντες   οι   μετεωρισμοί   σου   και   τα   κυματά    σον    ε  π    ε  με 

διήλθον. 

5  5καγώ  είπα  '  Απώσμαι  ε£  οφθαλμών  σου· 
άρα  προσθήσω  του  επιβλεψαι  προς  ναον  τον  άγιόν  σου; 

6  6περιεχύθη  μοι  υδωρ  εως  ψυχής  μου, 
άβυσσος  εκύκλωσεν  με  εσχάτη, 

εδυ  ή  κεφαλή  μου  είς  σχισμάς  ορέων 
7  7 κατεβην  είς  γήν,  ης  οι  μοχλοί  αυτής  κάτοχοι  αιώνιοι· 

και  άναβήτω  εκ  φθοράς  ή  ζωή  μου,  Κύριε  ό  θεός  μου. 

8  8€ΐ/  τώ  εκλείπειν  την  ψυχήν  μου  απ*  εμού  του  κυρίου  εμνήσθην, 
και  ελθοι  προς  σε  ή  προσευχή  μου  είς  ναον  άγιόν  σου. 

9  9φυλασσόμενοι  μάταια  και  ψευδή  έλεος  αυτών  ενκατελιπον 
ίο  τ°εγώ  δε  μετά  φωνής  αίνεσεως  και  εξομολογήσεως  θύσω  σοι, 

οσα  ηύξάμην  αποδώσω  σοι  είς  σωτηρίαν  μου  τω  κυρίω. 

-ρ'  Γ·)  ' 
Τίροσενχή  Άμβακούμ. 

2  2Κύριε,  είσακήκοα  την  άκοήν  σου  και  εφοβήθην 
κατενόησα  τά  εργα  σου  και  εξεστην. 

εν  μεσω  δύο  ζωων  γνωσθήση, 

εν  τω  εγγίζειν  τα  ετη  επιγνωσθήση· 
εν  τω  παρεϊναι  τον  καιρόν  άναδειχθήση, 

εν  τω  ταραχθήναι  την  ψυχήν  μου  εν  οργή  ελέους  μνησθήση. 
3  30  θεός  εκ  θεμάν  ήξει, 

και  ό  άγιος  εξ  ορούς  Φαράν  κατασκίου  δασεως. 

V  3  φωνη{]  την  φωνην  Κ.  4  απεριψα*  Ι\  5  τον  αγιον]  οηι  τον  Κ 
Κ  6  εκΰκλωσεν]  εκαλυψεν  Κ  |  εδυ]  εδυσεν  Κ  8  οιτι  απ  εμου  Κ 
10  σωτήρων  Κ  |  τω  κνριω]  +  αμην  Κ  VI  προσευχή  Αμβακονμ]  άρχεται 
ωδη  Αμβ.  Κ        2  σου  2°]  +  ο  θεος  Κ  \  επιγνωσθηση]  γνωσθηση  Κ        3  δασεως] 
+  διαψαλμα  Κ 
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VI  4  ΩΔΑΙ 

έκάλνψεν  ουρανούς  ή  αρετή  αυτοί), 
και  αίνεσεως  αυτού  πλήρης  ή  γή. 

4  και  φέγγος  αυτού  ως  φως  εσται,  4 
τέρατα  εν  χερσ\ν  αυτοί· 
και  εθετο  άγάπησιν  κραταιαν  Ισχύος  αυτοί. 

5 προ  προσώπου  αυτοί  πορεύσεται  λόγος,  και  έξελεύσεται·  5 
εν  πεδίλοις  οι  πόδες  αυτοί. 

βεστη,  και  εσαλεύθη  ή  γη·  6 
επέβλεψεν,  και  έτάκη  εθνη  και  διεθρύβη  τα  ορη  βία, 

ετάκησαν  βοννοί  αιώνιοι  ποριάς  αΐων'ιους  αυτοί. 
7 άντι  κόπων  είδον  σκηνώματα  Αϊθιόπων,  7 

πτοηθήσονται  και  αι  σκηναί  γης  Μαδιάμ.  διάψαλμα. 

8 μη  4ν  ποταμοϊς  ώργίσθης,  Κυρΐ€  ;  8 
μή  εν  ποταμοΐς  ό  θυμός  σου  ; 
η  εν  θαλασσί]  το  ορμημά  σου ; 

οτι  έπιβήστ]  εττί  τους  ίππους  σου, 
και  ή  ιππασία  σου  σωτηρία. 

9εντείνων  εντενεις  το  τόζον  σου  επ\  τα  σκήπτρα,  λέγει  Κύριος·  ο 
ποταμών  ραγήσεται  γή- 

Ι0ό\|/Όΐ>ταί  σε  και  ώδινησουσιν  λαοί.  ίο 
σκορπίζων  ύδατα  ποριάς  αυτοί· 

εδωκεν  ή  άβυσσος  φωνήν  αυτής· 
υψος  φαντασίας  αυτής  επήρθη. 

11  ό  ήλιος  και  ή  σελήνη  εστη  εν  τή  τάζει  αυτής·  « 
6ΐ?  φώς  βολίδες  σου  πορεύσονται, 
εις  φέγγος  αστραπής  οπλών  σου. 

12 εν  απειλή  σου  όλιγώσεις  γήν,  ΐ2 
και  εν  θυμω  κατάγεις  εθνη. 

13έξήλθες  εις  σωτηρίαν  λαοί  σου,  του  σώσαι  τους  χριστούς  σον.  13 
εβαλας  εις  κεφάλας  ανόμων  θάνατον" 

3  αινεσεως]  ρι·  της  Κ  4  τέρατα]  κέρατα  Κ  |  αυτόν  2°]  +  υπάρχει  αυτω  Κ 
5  εν  πεδιλοις]  εις  πεδία  Κ  |  οι  πόδες  αντου  ο  δ€ης  οοηΐιιηχ  Κ  6  έστη- 

σαν Κ  |  6τακτ7]  ετακησαν  Κ  |  οηι  και  3°  Κ-  I  διετριβη  Κ  |  αινιοι  Κ*  (ω 
5ΐιρ£Γ50Γ  Κ1)  7  αι  σκηναι]  σκηνώματα  Κ  |  ΊιΙαδιαμ]  ΜαξΊαν  Κνιά  |  οηι 
διαψαλμα  Κ  8  οηι  μη  εν  ποταμοις  (ι°)...ο  θνμος  σον  Κ  9  τα  σκήπτρα] 
+  σον  Α*  (Γ3.5  σον  Α?)  οηι  τα  Κ  |  Κύριος]  +  διαψαλμα  Κ  \  ποταμω  Α*  (:· 
5ηρ6Γδ0Γ  Α1)  ποταμοί  (δίο)  Κ  |  777]  ρΓ  η  Κ  10  οηι  αυτού  Κ  |  επηρθη 
ο  δβφ}  οοηίπηχ  Α  11  77X105]  ρΓ  ο  Κ  |  /3ολι0€?]  ρι·  αι  Κ  |  6ΐ5  2°]  και 
Κ  |  αστραπής]  +  σον  ως  Κ         12  θυμω]  τω  θ.  σον  Κ.         13  6/3αλί$  Κ 
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ΩΔΑΙ VII  II 

εζηγειρας  δεσμούς  σου  εως  τράχηλου.  Α 
Ηδιεκοψας  4ν  εκστάσει  κεφάλας  δυναστών, 

σεισθησονται  ίν  αυτί]· 
διανοίξουσιν  χαλινούς  αυτών,  ώς  εσθων  πτωχός  λάθρα. 

13 και  επεβίβασας  είς  θάλασσαν  τους  Ίππους  σου 
ταράσσοντας  ύδατα  πολλά. 

ι6ε'φυλαξάμην,  κα\  επτοηθη  η  κοιλία  μου 
άπο  φωνής  προσευχής  χειλεων  μου, 

και  είσήλθεν  τρόμος  είς  τα  οστά  μου, 
και  ΰποκάτωθεν  μου  εταράχθη  η  έξις  μου. 

άναπαύσομαί  εν  ήμερα  θλίψεώς  μου, 
του  άναβηναί  με  εϊς  λαόν  παροικίας  μου. 

17  διότι  συκή  ου  καρποφορήσει, 
και  ουκ  εσται  γενηματα  εν  ταις  άμπελοις· 

ψεύσεται  έργον  ελαίας, 
καϊ  τα  πεδία  ου  ποιήσει  βρώσιν 

εξελειπον  άπο  βρώσεως  πρόβατα, 
και  ούχ  υπάρχουσιν  βόες  επ\  φάτναις  εξιλάσεως  αυτών 

18 εγώ  δε  επι  τω  κυρ'ιω  άγαλλιάσομαι, 
χαρησομαι  επ\  τω  θεώ  τω  σωτηρί  μου. 

19Κυριος  ό  θεος  μου  δύναμίς  μου, 
και  τάζει  τούς  πόδας  μου  είς  συντελειαν 

επι  τα  υψηλά,  επιβιβα  με, 
του  νικησαι  εν  ττ\  ώδτ\  αυτοΰ.^  Μ  Κ. 

Ζ' 

VII  ^ΐΐροσευχη  Έζεκίου.  §Τ 

ίο       Ι0Έγώ  βΐ7τα  Έν  τώ  ύψει  των  ημερών  μου 
πορεύσομαι  εν  πύλαις  αδου· 
καταλείψω  τά  ετη  τα  επίλοιπα, 

τι       11  είπα  Ουκετι  ου  μη  'ίδω  το  σωτήρων  τοΰ  θεού  επι  της  γής· 
οίι  μη  'ίδω  ίίνθρωπον  μετά  κατοικούντων . 

13  οτη  σου  3°  Κ-  |  τράχηλου]  +  διαψαλμα  Κ         14  εσθιων  Κ         15  οιτι  ΚΤ 
και  Κ  |  τους  ι7Γ7γοι;ϊ]  οηι  τους  Κ  16  ε£υ]  ισχύς  Κ  |  οιτι  μου  5°  Κ- 
17  τοις  αμττ.  Α  |  βρώσιν]  καρττον  Κ  18  εττι  ι°]  εν  Κ.  19  Κ,ι^ιοϊ]  κβ 
Ανί{1  |  και  τα^ι]  καταστήσει  Κ  |  επεβιβα  Κ  |  αυτου]  +  αμην  Κ  VII  (η  Τ) 
Εζεκιου]  +  του  βασιλέως  Τ  10  βιπα]  ειπον  Τ  |  ττορενσωμαι  Τ  11  εΐ7τα] 
ειπον  Τ  |  της  γης]  γψ  ζώντων  Τ  |  ου  μη  2°]  ρΓ  ουκετι  Τ  |  ανθρωπον]  +  ετι  Τ 
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VII  12 ΩΔΑΙ 

12  εζελειπον  εκ  τής  σνγγενείας  μου, 
κατελειπον  το  λοιπόν  της  ζωής  μον 

εζήλθεν  και  άπήλθεν  άπ'  (μου 
ώσπερ  6  καταλυων  σκηνην  πηζας· 

το  πνεΰμά  μου  παρ*  εμο\  εγενετο 
ως  ιστός,  ερίθου  εγγιζούσης  εκτεμειν. 

13εν  τή  ήμερα  εκείνη  παρεδόθην  εως  πρωί  ως  λεοντι· 
όντως  συνετριψεν  πάντα  τα.  οστά  μον 
από  γάρ  τής  ήμερας  εως  τής  νυκτός  παρεδόθην. 

14  ως  χελιδών,  οϋτω  φωνήσω, 
και  ως  περιστερά,  οΰτω  μελετήσω, 

εξέλειπον  γαρ  οι  οφθαλμοί  μου  του  βλεπειν 
εις  το  υψος  του  ουρανού  προς  τον  κύριον, 
6ς  έξειλατό  με  και  άφειλατό  μου  την  όδύνην  τής  ψυχής. 

ι6Κυριε,  και  περϊ  αύτής  γάρ  άνηγγελη  σοι· 
και  εξήγειράς  μου  την  πνοήν,  και  παρακληθε\ς  έζησα. 

ι?εΐλου  γάρ  μου  την  ψυχήν  Ίνα  μη  άπόληται, 
και  άπερριψας  οπίσω  μου  πάσας  τάς  αμαρτίας  μου. 

ι8ου  γάρ  οι  εν  αδου  αινεσουσίν  σε, 
ούδε  οι  αποθανόντες  ευλογήσουσίν  σε, 
ούδε  ελπιοΰσιν  οι  εν  αδου  την  ελεημοσύνην  σου. 

19οί  ζώντες  ευΧογήσουσίν  σε  6ν  τρόπον  κάγώ· 
άπο  γάρ  τής  σήμερον  παιδία  ποιήσω, 
ά  άναγγελεΐ  την  δικαιοσύνην  σου,  Κύριε  τής  σωτηρίας  μον 

20  και  ου  παυσομαι  ευΧογών  σε  μετά  ψαλτηρίου 

πάσας  τάς  ήμερας  της  ζωής  μου  κατεναντι  του  οίκου  του  θεού.* 

Η' 

Προσευχή  Μαννασσή. 

1  Κύριε  παντοκράτωρ  επουράνιε,  ι 
6  θεός  τών  πάτερων  ημών, 

του  Αβραάμ  και  Ισαάκ  και  Ίακώ/3, 

και  του  σπέρματος  αυτών  του  δικαίου· 

Τ       12  σνγγενιας  Τ  14  ούτως  1)15  Τ  |  μου  οι  οφθ.  Τ  |  βλεπειν]  +  με  Τ 
16  οπι  και  ι°  Τ  17  απεριψας  Τ  18  αποθανουνταις  (βίο)  Α*  -νονταις 
Α7  (γ&8  υ)  19  αναγγελουσιν  Τ  20  του  θεον]  κϋ  του  θν  μου  Τ 
VIII  (θ'  Τ)  Μανασση  Τ  +  τ  νιου  Εζεκιου  Τ  1  οηι  επουράνιε  Τ 
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ΩΔΑΙ  VIII  13 

2  2 6   ποιησας   τον   ούρανόν    και  την   γην   σνν    π  αντί   τω   κόσμω  Λ αυτών, 

3  3ό  πεδησας  την  θάλασσαν  τω  λόγω  τον  προστάγματος  σον, 
6    κλείσας   την   αβνσσον    και   σφραγισάμενος   τω   φοβερω  και 

ενδόξω  ονόματι  σον, 
4  4 όν  πάντα  φρίττει  και  τρέμει  από  πρόσωπον  δννάμεώς  σον 
5  5 οτι  αστεκτος  ή  μεγαλοπρεπία  της  δόξης  σον, 

και  άννπόστατος  η  οργή  της  επ\  άμαρτωλονς  απειλής  σον 

6  6 άμετρητόν   τε   και   άνεξιχνίαστον   το  έλεος  της  επαγγελίας 
σον 

7  7 οτι  συ  €1  Κύριος  ύψιστος,  ενσπλαγχνος,  μακρόθυμος,  και  πο~ 
λνελεος, 

κα\  μετανοών  επ\  κακίαις  ανθρώπων . 

8  8σν  ούν,  Κύριε  ό  θεός  τών  δικαίων, 
ονκ  εθον  μετάνοιαν  δικαίοις, 

τω  Αβραάμ  κα\  Ισαάκ  και  Ίακώ/3,  τοις  ονχ  ημαρτηκόσιν  σοι, 

αλλ'  εθον  μετάνοιαν  εμοϊ  τω  άμαρτωλω. 
9  9  διότι  ημαρτον  υπ  ε  ρ  αριθμόν  ψάμμον  θαλάσσης· 

οτι  επληθνναν  αί  άνομίαι  μον, 
και  ονκ  ει  μι  άξιος  άτενίσαι  και  ιδεΐν  το  νψος  τον  ονρανον 

από  πληθονς  τών  αδικιών  μον 

ίο       10  κατακαμπτόμενος  πολλώ  δεσμω  σιδηρον, 
εις  τό  άνανενσαί  με  νπερ  αμαρτιών  μον,  και  ονκ  εστίν  μοι 

ανεσις· 
διότι  παρώργισα  τον  θνμόν  σον, 

και  τό  πονηρόν  ενώπιον  σον  εποίησα, 
στησας  βδελύγματα  και  πληθύνας  προσοχθίσματα. 

ιι       "και  ννν  κλίνω  γόνν  καρδίας,  δεόμενος  της  παρά  σου  χρηστό- 

τητος· ΐ2  ιζημάρτηκα,  Κύριε,  ημάρτηκα, 
και  τάς  ανομίας  μον  εγώ  γινώσκω· 

13       13  αιτούμαι  δεόμενός  σον, 
ανες  μοι,  Κύριε,  ανες  μοι, 

3  ο  κλεισα$]  και  κλ.  Τ  |  σφραγισ.]  +  αντην  Τ  4  φρίσσει  Τ  6  ελεον  Α  Τ 
7  οτι  συ]  συ  γαρ  Τ  |  οιη  και  2°  Τ  8  εμοι]  ρΓ  εττ  Τ  9  οιώ  οτι  Τ  | 
μου  ι°]  +  κβ  επληθνναν  Τ  10  σιδηρω  Τ  |  αναΐ'ει/σαι]  ρΐ"  μη  Τ  |  οηι  με  Τ  [ 
νπερ  αμαρτιών]  την  κεφαληνΎ  |  ανεσις  μοι  Τ  |  στησας... π ροσοχθ.]  μη  ποίησαν 
το  θέλημα  σου  και  φνλαξας  τα  προστάγματα  σου  Τ  11  καρδίας]  +  μου  Τ 
13  αιτούμαι]  ρΓ  αλλ  Τ 
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VIII  14 Ω  Δ  ΑΙ 

Α  μη  συναπολεσης  με  ταΐς  άνομίαις  μου, 
μηδε  εις  τον  αιώνα  μηνίσας  τήρησης  τα  κακά  μοι, 

μηδε  καταδικάσης  με  εν  τοις  κατωτάτοις  της  "γης· 
οτι  σύ  εί,  Κύριε,  6  θεός  των  μετανοούντων , 

14 και  εν  εμοϊ  δείξης  την  άγαθωσύνην  σον  ΐ4 
οτι  άνάξιον  οντα  σώσεις  με  κατά  το  πολύ  ελεός  σου, 

15  και  αϊνεσω  σε  δια  παντός  εν  ταΐς  ημεραις  της  ζωής  μου.  15 
οτι  σε  υμνεί  πάσα  η  δύναμις  τών  ουρανών, 

και  σου  εστίν  η  δόξα  εις  τους  αιώνας,  άμην. 

θ' 

Προσευχή  Άζαρίον.  IX 

26Έύλογητ6ς  εί',  Κύριε  ό  θεός  τών  πάτερων  ημών,  26  ϋαη. 
και  αινετον  και  δεδοξασμενον  το  ονομά  σου  είς  τους  αιώνας.     2&  ' 

2?6τί  δίκαιος  εί  επ\  πάσιν  οίς  εποίησας  ημΐν,  27 
και  πάντα  τα  εργα  σου  αληθινά,  και  είιθεϊαι  αϊ  οδοί  σον, 
και  πάσαι  αι  κρίσεις  σου  άληθεΐς· 

28 και  κρίματα  αληθείας  εποίησας  28 
κατά  πάντα  οσα  εποίησας  ημΐν, 

και  επ\  την  πόλιν  την  άγίαν  τών  πάτερων  ημών  Ιερουσαλήμ- 
οτι  εν  αλήθεια  και   κρίσει  επηγαγες  ταΰτα   πάντα   δια  την 

αμαρτίας  ημών. 
29 οτι  ημάρτομεν  και  ηνομησαμεν  άποστάντες  άπο  σου,  29 

και  εξημάρτομεν  εν  πάσιν 
30 και  τών  εντολών  σου  ουκ  ήκούσαμεν,  3° 

ονδε  συνετηρήσαμεν  ουδε  εποιήσαμεν 
καθώς  ενετείλω  ημΐν  ίνα  ευ  ημΐν  γενηται. 

31  και  πάντα  οσα  επήγαγες  ημΐν,  και  πάντα  οσα  εποίησας  ημΐν,  31 
εν  αληθινή  κρίσει  εποίησας- 

32  και    παρεδωκας    ημάς    εϊς    χείρας    εχθρών   ανόμων    εχθίστων  32 
αποστατών, 

και  βασιλεΐ  αδικώ  και  πονηροτάτω  παρά  πάσαν  την  γήν. 
33 και  νυν  ουκ  εστίν  ημΐν  άνοΐξαι  το  στόμα-  35 

13  μη]  ρι·  και  Τ  14  την  α-γαθ.]  ρν  πασαν  Τ  IX  (ι'  Τ)  προσευχή Αζαριου]  ύμνος  των  τριών  παίδων  Τ  27  κρίσιν  Α  28  οσα  εποιησας] 
α  ε7τ?77α765  Τ  |  των  πάτερων]  ρΓ  την  Τ  29  αποσταντες]  αποστηναι  Τ 
31  επηγαΎες]  εποίησαν  Τ  |  εποιησας  ι°]  επτ)ΎαΊ**  Τ 
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ΩΔΑΙ  IX  44 

αισχύνη  και  όνειδος  εγενηθη  τοις  δούλου  σον  και  τοις  σεβο-  Α 
μενοις  σε, 

34  3ΑΜ  παραδώς  ημάς  εϊς  τέλος  δια  το  ονομά  σου, 
και  μη  διασκέδασες  την  διαθηκην  σον, 

35  35  και  μη  άποστησης  το  ελεός  σον  αφ'  ημών, 
δι   Αβραάμ  τον  ηγαπημένον  νπο  σον, 

και  διά  Ισαάκ  τον  δούλοι/  σου 
και  Ίσραηλ  τον  άγιόν  σον, 

36  36οΓϊ  έλάλησας  προς  αντονς  λίγων 
πληθνναι  το  σπίρμα  αντών  ως  τά  άστρα  τον  ονρανον, 

και  ως  την  αμμον  την  παρά  το  χείλος  της  θαλάσσης.^  ΤΙ  Τ 
37  37 οτι,  δέσποτα,  έσμικρννθημεν  παρά  πάντα  τά  εθνη, 

και  εσμεν  ταπεινο\  εν  πάση  ττ)  γη  σήμερον  διά  τάς  αμαρ- 
τίας ημών 

38  ̂ 8και  οίικ    εστίν  εν  τώ   καιρώ   τούτω   άρχων    και   προφήτης  και 
ηγούμενος, 

ονδε  όλοκαντωσις  ονδε  θνσία, 
ουδέ  προσφορά  ονδε  θνμίαμα, 

ον  τόπος  τον  καρπώσαι  ενώπιον  σον  και  ενρείν  έλεος. 

39  39αλλ'  εν  ψνχη  σνντετριμμεντ)  και  πνενματι  ταπεινώσεως  προσ- 
δεχθείημεν. 

4ο  40 ώς  εν  όλοκαντώμασιν  κριών  και  ταύρων, 
και  ως  εν  μνριάσιν  αρνών  πιάνων, 

όντως  γενεσθω  η  θνσία  ημών  ενώπιον  σον  σήμερον, 
και  εκτελεσαι  όπισθεν  σον 

οτι  ονκ  εστίν  αισχύνη  τοις  πεποιθόσιν  επ\  σοι. 

4ΐ       41  και  ννν  εζακολονθονμεν  εν  όλη  καρδία  και  φοβονμεθά  σε, 
και  ζητονμεν  το  πρόσωπον  σον 

42  42 μη  καταισχννης  ημάς, 
αλλά  ποίησον  μεθ'  ημών  κατά  την  επιεικίαν  σον, 
και  κατά  το  πλήθος  τον  ελεον  σον 

43  4ί*καί  εζελον  ημάς  κατά  τά  θανμάσιά  σον,  §Τ 
και  δόί  δόξαν  τω  ονόματι  σον,  Κύριε. 

44  44 και   έντραπείησαν    πάντες   οι    ενδεικννμενοι   τοις   δούλοις  σον 

κακά· καταισχννθείησαν  άπο  πάσης  δννάμεως  και  δνναστείας, 

34  μη  ι°]  +  δη  Τ       35  δι]  δια  Τ       37 — 42  (ΙεΒίιηΙ  ΐη  Τ  ιίερεκίϊΐο  Γοΐΐο  Τ 
44  καταισχυνθ.]  }>τ  και  Τ  |  οιτι  δι^αμβω*  και  Τ  |  δυναστιας  Τ 
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ιχ  45 ΩΔΑΙ 

Α  και  ή  Ισχύς  αυτών  σύντριβε  ίη· 
45  και  γνώτωσαν  οτι  σύ  εί  Κύριος  ό  θεός  μόνος,  45 

και  ένδοξος  ε'φ'  ολην  την  οίκουμένην. 

Ι' 

§  Κ-  ^"Τμνος  των  πατέρων  ημών.  χ 

52Έν\ογητ6ς  εί,  Κύριε  ό  θεός  των  πάτερων  ημών,  52  Ό&η. 
και  αϊνετός  και  ύπερυψού  μένος  εϊς  τους  αϊώνας-  η1· 

και  εύλογητόν  τό  όνομα  της  δόξης  σον  τό  άγιόν  σου, 
και  ΰπεραινετόν  και  ύπερυψούμενον  εϊς  τούς  αιώνας. 

53  εύλογη μένος  εί  εν  τω  ναω  της  άγιας  δόξης  σου,  53 
και  ύπερυμνητός  και  ύπερένδοξος  είς  τούς  αιώνας. 

54  εύλογη  μένος    εί    6    βλέπων    αβύσσους,    καθήμενος    έπ\    τών  54 
χερουβείν, 

και  ύπερυμνητός  και  ύπερυ^τουμενος  εις  τούς  αιώνας, 
^ευλογημένος  εί  επ\  θρόνου  της  βασιλείας  σου,  55 

και  ύπερυμνητός  και  ύπερυψούμενος  εϊς  τούς  αϊώνας. 

56  εύλογη  μένος  εί  εν  τώ  στερεώματι  του  ούρανού,  56 
και  ύπερυμνητός  και  ύπερένδοξος  είς  τούς  αιώνας. 

57 ευλογείτε,  πάντα  τά  εργα  Κυρίου,  τον  κύριον  57 
ύμνείτε  και  ύπερυψούτε  αυτόν  είς  τούς  αιώνας. 

59εύλογείτε,  ούρανο'ι,  τον  κύριον  59 
ύμνείτε  και  ύπερυψοΰτε  αύτόν  είς  τούς  αιώνας. 

*8εύλογείτε,  άγγελοι  Κυρίου,  τον  κύριον  58 
ύμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτόν  είς  τούς  αιώνας. 

6°εύλογείτε,  ύδατα  πάντα  τά  επάνω  του  ούρανού,  τον  κύριον  6ο 
ύμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτόν  είς  τούς  αιώνας. 

Κ  Τ       45  οιη  και  ι°  Τ  Χ  ([η']  Κ  ια'  Τ)  υ.  των  πάτερων  ημων]  υ.  των  τριών 
παίδων  Τ  άβ65ΐ;  Ιίί  ίη  Κ^1"  56(1  ρΓ  Ό&η  ίίί  5ΐ  (Τη)  τοτε  οι  τρεις  ως  εξ  ενος στόματος  υμνούν  και  εδοζαζον  και  ευλογούν  (?  ηυλ.)  τον  θεον  εν  τη  καμινω 
λέγοντες  Κ  52  ενλογητόν]  ενλογημενον  ΚΤ  |  οιη  σου  2°  ΚΤ  [  οιη 
και  υπεραινετον  Κ  53  οπί  ει  Κ  |  υπερυμνητος]  υπεραινετος  Κ  νμνη- 
τος  Τ  |  νπερενδοξος]  ενδοξαζΌμενος  Κ  54  οιη  ει  Κ  |  βλέπων]  επιβλέπων 
Κ  |  των  χερονβειν]  χερουβιν  Τ  |  νπερνμνητος]  νπεραινετος  ΚΤ  55  αηίε 
54  ροδ  Τ  55  οιη  βι  Κ   |   σον  εναη  ίη  Κ   |   νπερνμνητος]  αινετος  Κ 
56  οπί.  βι  Κ  |  νπερνμνητος]  νπεραινετος  Κ  αινετος  Τ  |  υπερενδοξος]  υπερνψου- 
μενος  Κ  δεδοξασμενος  Τ  57  ρΐ"  ιβ'  ο  ύί  ύμνος  των  τριών  παίδων  α 
IX  ι  Γερείίΐο  Τ  |  υμνείτε... αιωι>α$]  υμνιτε  Ιαηίυιηιηοάο  ηίο  εί  αΐϊοιιοί  Τ 
58  οπί  Κ  :  58,  59  5ί1ιηΏ  οΓάίηεηι  δβΓναηί  ίη  Τ  60  επάνω]  υπεράνω 
Κ  |  των  ουρανών  ΚΤ 

8ο6 



ΩΔΑΙ 

6ι       6ιεύΧογεϊτε,  πάσαι  αί  δυνάμεις  Κυρίου,  τον  κυρών  Λ 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αυτόν  εις  τούς  αιώνας- 

62  β2εύΧογεϊτε,  ήλιος  και  σεΧηνη,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αυτόν  εις  τούς  αιώνας. 

63  63εύΧογεϊτε,  άστρα  του  ουρανού,  τον  κύριον 
υμνείτε  καϊ  ύπερυψούτε  αύτον  εϊς  τούς  αιώνας. 

64  64 ευλογείτε,  πάς  ομβρος  και  δρόσος,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

65  6$εύΧογεϊτε,  πάντα  τα  πνεύματα,  τον  κύριον 
ύμνεΐτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

66  ̂ εύΧογεϊτε,  πυρ  και  καύμα,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

6γ       6?  εύΧογεϊτε,  ψύχος  και  καύσων,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

68  68εύΧογεϊτε,  δρόσοι  και  νιφετοί,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αΙώνας. 

7ΐ       71  εύΧογεϊτε,  νύκτες  και  ημεραι,  τον  κύριον 
ύμνεϊτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

72  72 εύΧογεϊτε,  φώς  και  σκότος,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

69  ̂ εύΧογεϊτε,  πάγος  και  ψύχος,  τον  κύριον 
ύμνεϊτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας, 

ηο       7°εύΧογεϊτε,  πάχναι  και  χιόνες,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αϊώνας. 

73  73εύΧογεϊτε,  άστραπαϊ  και  νεφεΧαι,  τον  κύριον 
ύμνεϊτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αΙώνας. 

74  7ΑεύΧογε'ιτω  η  γη  τον  κύριον 
ύμνείτω  και  ύπερυψούτω  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

75  75  εύΧογεϊτε,  ορη  και  βουνο'ι,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αΙώνας. 

76  '6 εύΧογεϊτε,  πάντα  τά  φυόμενα  εν  τη  γη,  τον  κύριον 
ύμνεϊτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

77  17 εύΧογεϊτε,  α'ι  πηγαί,  τον  κύριον 
ύμνεϊτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

64  τον  κυριον]  οχη  τον  Κ  65  τα  πνεύματα]  οηι  τα  Κ  67,  68  οιτα  Κ.Τ 
Ι\. :  68 — 73  δΐιυηι  οπϋηβπι  56ΓναηΙ  ΐη  Τ  69  παγοί  κ.  ψυχοτ]  ψνχοί  κ. 
καύμα  Κ  πάγοι  κ.  ψ.  Τ  74  ενλογιω  Κ*ν'ά  (τ  δυρεΓδΟΓ  Κ1)  |  ύπερ- 

υψούτε Κ  77  υπερνψουτω  Κ:  ϊΐεηι  8ο,  8ι,  84  (υΐ  νία),  85 
8ο7 



Χ  78  Ω  Δ  ΑΙ 

Α       78 ευλογείτε,  θάλασσαι  και  ποταμοί,  τον  κύριον  78 
υμνείτε  κα\  ύπερυ^τούτε  αυτόν  εις  τούς  αιώνας. 

79 ευλογείτε ,  κήτη   και   πάντα  τα  κινούμενα  εν  τοις  ύδασιν,  τον  79 
κύριον 

υμνείτε  και  ύπερυ^τούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

8°εύλογείτε,  πάντα  τά  πετεινά  του  ουρανού,  τον  κύριον  3ο 
υμνείτε  καϊ  ύπερυψοΰτε  αυτόν  εις  τούς  αϊώνας. 

8τεύλογείτε,  τα.  θηρία  κα\  πάντα  τά  κτήνη,  τον  κύριον  8ι 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

82  ευλογείτε,  υίο\  τών  ανθρώπων,  τον  κύριον  82 
υμνείτε  κα\  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αΙώνας. 

83εύλογείτω  Ισραήλ  τον  κύριον  83 
ύμνείτω  και  ύπερυψούτω  αύτον  εϊς  τούς  αιώνας. 

8*εύλογείτε,  Ιερείς  Κυρίου,  τον  κύριον  84 
υμνείτε  και  ύπερυψοΰτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

83 εύλογείτε,  δούλοι  Κυρίου,  τον  κύριον  85 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

86εύλογείτε,  πνεύματα  και  ψυχαι  δικαίων,  τον  κύριον  86 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αιώνας. 

87 ευλογείτε,  όσιοι  και  ταπεινοί  καρδία,  τον  κύριον  ■  %η 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  εις  τούς  αΙώνας. 

88εύλογείτε,  Άνανία,  Άζαρία,  Μισαηλ,  τον  κύριον 
υμνείτε  και  ύπερυψούτε  αύτον  είς  τούς  αιώνας. 

ΚΤ  78  αηίε  77  ροδ  Κ  81  πάντα  τα  θηρία  κ.  τα  κτήνη  Κ  83  ευλογείτε 
Κ  86  τον  κνριον]  ουω.  τον  Κ  87  κάρδια]  την  καρδιαν  Κ  τη  κάρδια  Τ 
88  Κννανιας  Κ  |  Αβαρία*  Κ  |  Μισαηλ]  ρΓ  και  Κ  |  αάά  ΐη  ήηε  ευλογούμε» 
πατερα\  και  νιον  και  αγιον  πνεύμα]  νμνουμεν\  και  νπερυψονμεν]  αντον  εις  τονς 
αιωι>α$|  (88)  οτι  εξειλατο  (?ε£ιλ.)  ημας  εξ  αδον\  και  εσωσεν  ημας  εκ  χειρός 
θανάτου]  και  ερρυσατο  ημας  εκ  μέσης]  καιομενης  (?  κεομ.)  φλογός]  και  εκ 
μέσου  πυρός  ελυτρωσατο  ημας]  (89)  εξομολογεισθε  τω  κνριω\  οτι  αγαθός]  οτι 
εις  τον  αιωΐ'αΙ  το  ελεο$  αυτου\  (90)  ευλογείτε  πάντες]  σεβόμενοι  θεον  των 
θεων]  τον  κνριον  υμνείτε]  και  εξομολογεισθε  οτι]  εις  τον  αιώνα  το  έλεος  αυτόν 
Κ  (δεη  Ιαίΐηε  Ό&η  ΐΐΐ  (μ — 93 :  §Γ^βεο·  ηοάΐε  δαίίεηι  άεδαηί) :  αάά  ΐη  6η 
(88)  οτι  ερυσατο  ημας  εξ  αδου\  και  εσωσεν  ημας  εκ  χειρός  θάνατον  ναι 
ερυσατο  ημας  εκ  μέσου  καιομενης  φλογός]  και  εκ  μέσου  πυρός]  ερυσατο  ημας] 
(89)  εξομολογισθε  τω  κω  οτι  χς]  οτι  εις  τον  αιώνα  το  έλεος  αντον]  (90)  ευλογείτε 
πάντες  οι  σεβόμενοι  Έν  τον  θν  των  θεων]  νμνιτε  και  εξομολογεισθε]  οτι  εις 
παντας  τους  αιώνας  το  (λεος  αντον :  Τ 
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XII  32 

ΙΑ' 

XI  Τίροσευχη  Μαρία$  της  Θεοτόκου.  Α 

46  ΑβΜεγαλύνει  η  ψυχή  μου  τον  κύριον, 
47  47  και  ήγαλλίασεν  το  πνεύμά  μου  επι  τω  θεω  τώ  σωτηρ'ι  μου. 
43       48οτι  επεβλεψεν  έπι  την  ταπείνωσιν  της  δούλης  αυτού· 

Ιδού  "γαρ  άπο  τον  νυν  μακαριούσίν  με  πάσαι  αι  γενεα'ι. 
49       49οτι  επο'ιησεν  μοι  μεγάλα  ό  δυνατός· 

και  άγιον  το  όνομα  αυτού. 

5ο       5°καί  το  έλεος  αυτού  άπο  -γενεάς  εις  γενεαν 
τοις  φοβουμενοις  αυτόν. 

5ΐ       51  επο'ιησεν  κράτος  εν  βραχίονι  αυτού· 
διεσκόρπισεν  υπερήφανους  διάνοια  καρδίας  αυτών. 

52  ̂ καθεΐλεν  δυνάστας  άπο  θρόνων, 
καϊ  ύψωσεν  ταπεινούς. 

53  53  πεινώντας  ενεπλησεν  άγαθών, 
και  πλουτούντας  εξαπεστειλεν  κενούς. 

54  ̂ άντελάβετο  Ισραήλ  παιδος  αυτού, 
μνησθήναι  ελέους, 

55  55  καθώς  ελάλησεν  προς  τους  πατέρας  ημών, 

τω  Αβραάμ  καϊ  τω  σπερματι  αυτού  εως  αιώνος.**  II  κ 

ΙΒ' 

XII  Προσευχή  Συμεών. 

29       29Νϋι>  απολύεις  τον  δούλόν  σου,  δέσποτα, 
κατα  το  ρήμα  σου  εν  ειρήνη· 

3ο       3°ό'τι  Ίδον  οι  οφθαλμοί  μου  το  σωτήρων  σου, 
3ΐ  'ό  ήτοίμασας  κατά  πρόσωπον  πάντων  τών  λαών, 
■\ι       ̂ φώς  εϊς  άποκάλυψιν  εθνών, 

και  δόζαν  λαού  σου  Ισραήλ. 

XI  (ζ'  [Κ]  Τ)  προσευχή  Μαριαΐ  της  Θεοτόκου]  οηη  της  Θεοτόκου  Κ  ενχη  Μ.  ΚΤ 
εκ  τον  ευαγγελίου  Τ  47  αγαλλιασεν  \\νιά  (ίχηρΓοΙ)  α  ι°  Κ·')  49  μεγα- 

λεία Α?  (δΐιροΓΒΟΓ  ει)  Κ  Τ  (-λια)  50  αττο  γενεάς  εις  γενεαν]  εις  γενεαν 
και  γενεαν  ΚΤ  51  διάνοιας  Κ  52  οηη  και  Κ  54  βλβοι-ϊ] 
-)- αυτού  Κ  55  αιώνος]  +  αμην  Κ  XII  (ιδ'  Τ)  προσευχή  Συμεών]  ευχη Συμεωνος  εκ  του  ευαγγελίου  Τ 
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χιιι  68 ΩΔΑΙ 

ΙΓ' 

ΐΐροσευχη  Ζαχαρίου.  XIII 

6ΒΈνΧογητος  Κύριος  ό  θεός  τον  Ισραήλ,  68  Ιλιο. 
οτι  έπεσκέψατο,  και  επο'ιησεν  Χντρωσιν  τω  Χαώ  αντού, 

69  και  ηγειρεν  κέρας  σωτηρίας  ημιν  69 
εν  τώ  ο'ίκω  Δαυαδ  τον  παιδος  αντού- 

70  καθώς  έΧάΧησεν  δια  στόματος  των  αγίων  των  άπ*  αιώνος  προ-  ηο 
φητών  αντού, 

71  σωτηρίαν   εξ   εχθρών  ημών  και  εκ  χειρός  πάντων  τών  μι- 
σονντων  ημάς· 

72 ποιησαι  εΧεος  μετα  τών  πατέρων  ημών,  ηι 
και  μνησθηναι  διαθήκης  άγιας  αντοΰ, 

736ρκον  6ν  ωμοσεν  προς  Αβραάμ  τον  πατέρα  ημών,  73 
τον  δούναι   ημίν  άφόβως   εκ   χειρός  τών  εχθρών  ημών  ρν- 

σθέντας 

Χατρεύειν  αντώ  75 εν  όσιότητι  και  δικαιοσύνη  75 
ενώπιον  αυτόν  πάσας  τάς  ημέρας  ημών. 

7&κα\  συ  δέ,  παιδίον,  προφήτης  Ύψιστου  κΧηθήση·  ηξ> 
προπορεύση   γαρ    προ    προσώπου   Κυρίου  ετοιμάσαι  όδούς αυτού, 

77 του  δούναι  γνώσιν  σωτηρίας  τω  Χαω  αύτου,  77 
εν  άφέσει  άμαρτιών  ημών 

78 δια  σπΧάγχνα  έΧέους  θεού  ημών,  γξ, 
εν  οΐς  έπεσκέψατο  ημάς  άνατοΧη  εξ  ύψους, 

79 έπιφάναι  τοϊς  εν  σκότει  κα\  σκιά  θανάτου  καθημένοις,  79 
τού  κατενθύναι  τους  πόδας  ημών  είς  όδόν  ειρήνης. 

ΙΔ' 

"Ύμνος  έωθιν6%.  XIV 
ι  Δόξα  εν  ύψίστοις  θεω, 
κα\  επί  γης  ειρήνη, 
εν  άνθρώποις  ευδοκία, 
αϊνούμέν  σε, 

Τ       ΧΙΙΙ  (ιγ'  Τ)  προσευχή  Ζαχαρίου]  ωδη  Ζ.  εκ  τον  ευαγγελίου  Τ        76  οη\ δε  Τ  XIV  5Ϊηο  ηυηιεΓο  ίη  Τ:  ίΐί  δΐοηΐ  ΐη  Α 

διο 



ΩΔΑΙ 

χιν  37 

5  ενΧογονμεν  σε,  Α 
προσκννονμεν  σε, 
δοξοΧογονμεν  σε, 
εύχαριστούμεν  σοι, 
δια.  την  μεγάλη  ν  σον  δόξαν, 

ίο  Κύριε  βασιΧεύ 
επουράνιε, 

θεε  πατήρ  παντοκράτωρ" 
Κύριε  νιε  μονογενή 
Ιησού  Χρίστε, 

15  και  άγιον  πνεύμα. 
Κύριε  6  θεός, 
ό  αμνός  τον  θεού, 
6  νιος  τον  πατρός, 

ό  α'ίρων  τάς  αμαρτίας  τον  κόσμου, 
2ο  εΧεησον  ημάς· 

ό  α'ιρων  τάς  αμαρτίας  τον  κόσμον,  εΧεησον  ημάς· 
πρόσδεξαι  την  δεησιν  ημών 
ό  καθήμενος  εν  δεξιά  τον  πατρός, 
εΧεησον  ημάς. 

25  οτι  σι)  εί  μόνος  άγιος, 
σύ  ει  μόνος  κΰριος, 
Ιησούς  Χριστός, 
εϊς  δόξαν  θεού  πατρός,  άμην. 

καθ'  εκάστην  ημεραν  εύΧογησω  σε, 
3ο  και  αίνεσω  το  ονομά  σου  εις  τον  αιώνα, 

κα\  εις  τον  αιώνα  του  αιώνος. 

καταζίωσον,  Κύριε,  και  την  ημεραν  ταύτην 
άναμαρτητους  φυΧαχθηναι  ημάς. 
εύΧογητός  εί,  Κύριε  ό  θεάς  τών  πάτερων  ημών, 

35  και  αίνετον   και  δεδοξασμενον  το  ονομά  σου   εις  τους  αιώνας, 

άμην. 
εύΧογητός  εί,  Κύριε,  δίδαξόν^  με  τά  δικαιώματα  σου-  η[ 
εύΧογητός  ει,  Κύριε,  δίδαξόν  με  τά  δικαιώματά  σου· 

6  σε]  σοι  Τ  10 — 11  ·  κ~β  βασιλβυ  ·  επουράνιε  ·  Τ  12  πατήρ]  Τ περ  Τ             13  νε  (δίο)  Α  ϋϊε  Τ              21 — 23  τον  κόσμου... εν  δεξιά  τον 
εναη  ίη  Τ  (εχο  α  ϊη  καθημ.  \ιί  ν'ιά)           26  αηΐε  κ$  νίά  αβδίεΓδίδδε  δι  Τ? 36  διδαξον]  διδ...  Τ 

8η 



XIV  38  Ω  Δ  ΑΙ 

Α         ευΧογητός  ει,  Κύριε,  Βίδαξόν  με  τά  δικαιώματά  σου. 
Κύριε,  καταφυγή  εγενήθης  ήμίν  εν  γενεά  και  γενεά. 
εγω  είπα  Κύριε,  εΧεησόν  με,  4° 
ϊασαι  την  ψυχήν  μου,  οτι  ήμαρτόν  σοι. 

Κύριε,  προς  σε  κατέφυγα· 
δίδαξόν  με  του  ποιείν  το  θελημά  σου,  οτι  σύ  εί  6  θεός  μου. 
οτι  παρά  σοΙ  πηγή  ζωής, 

εν  τώ  φωτ'ι  σου  οψόμεθα  φώς·  45 
παράτεινον  το  εΧεός  σου  τοΙς  γινώσκουσίν  σε. 

διώδΟΓ  ωδαι  ιδ'  Α 

812 
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ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

ΩΣΗΕ 

I  6  θυ^ατεραν  Β*  (·ρα  Β3*3) 
II  1 2  πετψα  <^>  [|  1 8  κατοικειω  Β* 

(-κιω  Β13)  ||  19  οικτιρμοι%  Αν[ά  οικτηρ- 
μοις  (^*  (οίκτιρμ.  0*) III  ι  μοιχαλην  ̂  

IV  2  μισσ^ουσιν  (^ν!ά  ||  3  6*λι- 
ψουσιν  Β*  (εκλειψ.  Β3)  Α  ||  4  δικα- 
£τ?τε  Β  ||  7  ατειμιαν  Β*  (αημ.  Β*3)  || 
14  συνειων  Β*  (-νιων  Β13)  ||  15  εισπο- 
ρευεσθαι  Α(±*  (-θε  (^3)  Ι  αναβαινεται 
(2*  (-Τ6 
V  ι  προσεχεται  |  σκοπεια  Α  || 

5  αδικειαις  Α  ||  7  ερνσειβη  Β*  (-(Τΐβη 
Β5)  ερισυβη  Α  ||  8  σαλπίζει  Α  || 
9  βδι£α  Β*  (εδει£α  Β313)  ||  ι4  ε|ε/)ου- με?Ό?  Α 

VI  ι  θλειψει  Β  \  ιασαιτε  Β*  (ιασε- 
ται  Β13)  ||  ίο  φρεικωδη  Β*  (φρικ.  Β15)  || 
ιι  εχμαλωσιαν  Β*  (αιχμ.  Β35) 

VII  ι  αδικεια  Α  |  κακεια  Β*  (-κια 
Β5)  ||  3  κακειαις  Α  ||  4  κλεφανος  Β* 
(κλιβ.  Β15:  ϊίεηι  6,  7)  |  κεομενο*  0* 
(καιομ.  <^)3)  ||  13  δηλαιοι  Α  ||  14  σειτω 
Β*  (σίτ.  Β5)  |  κατετετεμνοντο  Β  \\ ι6  παισουνται  Α 

VIII  4  ιδωλα  Α  ||  13  αδικειας  Α 
IX  4  εσπισαν  Α<^*  (εσπεισ.  <33)  || 

6  0α^ι  Β*  (0α·^ει  Β35)  ||  9  αδικειαξ 
Α  ||  ίο  εβδελυκμενοι  (?)  εβδελυσμ.  (?) 
Β*  ||  ιι  ωδεινων  Β*  (ωδιρ.  Β13)  |] 
15  κακειαι  Α  |  εμεισησα  ΒΑ 
Χ  3  Β*  (-μιι>  Β*)  \\  5  μετω- 

κεισθη  Α  ||  ίο  παίδευσε  Β*  (-σαί 
Β13)  |  αδικειαυ  Α  ||  13  αδίκειαϊ  Α  ] 
εφαηεται  (^*νιά  ||  14  περιτετιχίσμενα 
Β*  (-τειχ.  Β3*3)  Α  |  ηδαφεισαν  Α  || 
15  κακειων  Α 

XI  3  αναιλαβον  Α  \  βραχειονα  Β* 
(-χιοι\  Β5)  ||  7  κατοικειας  Α 

XII  ι  €7τλ?7^υί'€ί']  πλτηθυν  δυρ  γο.5 
7  υί  νΐά  ΙίΙΙ  Α15  ||  6  ελαίου  Α  || 
7  αδικεια*  Β*  (-«αϊ  ΒΒ)  ||  8  ουκ  Β* 
(οι/χ  Β313)  |  ημαρτεν]  η  δΐιρ  Γ3.5  Α3  || 
9  κατοίκειω  Α  \  σαι  (2°)  Α  ||  12  παί- 

δων Β*  (πεδ.  Β313)  Α  ||  14  ονιδισμον 
Β*  ζ)*  {ονειδ.  Β3*^3) 

XIII  4  χ«/οα«  Β*  (-ρε?  Β313)  || 
5  εποιμενον  Β*  (-μαινον  Β13)  ||  12  αδι- 

κεια* Β*  {·κια%  Β13)  ||  13  ωδεινε*  Β* 
(ωδιν.  Β5)  ||  14  παρακλήσεις  Β*  (-σι$ 
Β313)  Α 

XIV  I  εγγαστρι  Α  Π  2  αδικειαις 
Β*  (-κιαις  Β13)  ||  3  α^ικειαν  Α  \\ 
5  κατοικειας  Α 

ΛΜΩΣ 

I  ι  σισμου  Α  ||  2  αιπενθ-ησαν  Α  \ 
ποιμαινων  Α  ||  3  ̂ ΎΎαστρι  Α  (ίΐβπΐ 
13)  II  4  καταφαγετε  Α  ||  5  ττο-ιδιου 
Α  |  εχμαλωτευθησεται  Β*  (αιχμ. 
Βαή  ||  7  «χι/  Β*  (τειχ.  Β3*>:  ίίειη 
ίο)  ||  ίο  θεμελεια  Α  ||  14  67τει  Α 

II  3  εξολοθρεύσω  Β13  \\  6  τε$  (2°) 
Β*  (τακ  Β3?ΐ3)  ||  7  ε^κλεΐί/α»/  ΒΑΟ,  II 
8  επει^ό"!  Β*  (επιι/,.Β^)  ||  12  ε7τοτι- 
£εται  Α  |  ενετελλεσθαι  Ας)*νίά  (-0ε 

ξ)3)  ||  13  κυλειω  Β*  (κυλίω  Β13)  |  κν- 
λειεται  Β*  (κυλίεται  Β13)  κυλίετε  Α  || 
14  απολειτε  Α 

III  5  ττεσειτε  Β*  (-ται  Β313)  Α  || 
9  εμμεσω  Α  ||  Ιο  αδικειαν  Α  ||  13  «Γί- 
μαρτυρασθαι  ΒΑ 

IV  3  €ξενεχθησεσθαι  ̂ *ν^^1  (-σεσθη 
8Ϊ0  (^ε)  |  απορριφησεσθαι  ^*  || ιι  ε^ενεσθαι  Λ  Ο  ||  ΐ2  επικαλεισθε  ^ 

V  3  7Γθλε*?  (^)*  (-λυ  ̂ 3)  |  χειλιοι 
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ΜΕΙΧΑΙΑΣ 

[αρρ. 
ΒΑ(^  |  υπολιφθησονται  Η$  Β*  (υπο- 
\€ΐφθ.  Β313)  ||  5  εισπορενεσθαι  Αζ>* 
(-0ε  ζ)3)  |  ουκ  ($*  (ονχ  Ο.3-)  ||  ίο  εμει- 
σησαν  Β*  (εμισ.  Β5)  Α<5*  ||  1 1  εδε- 
ξασθαι  Α  [|  12  εκκλεινοντες  ΒΑ(^* 
(εκ/ίλιΐ'.  <33)  ||  13  συνειων  Β*  (σι^ίω^ 
Β13)  Α<3*  (συνιων  (^3)  ||  15  μεμειση- 
καμεν  Β*  (μεμισ.  Β5)  Α  ||  19  απερι- 
σηται  0*  (απερεισ.  0*)  ||  21  μεμει- 
σηκα  Β*  (μεμισ.  Β1*)  Α  ||  2  2  ενε~/κηται 
Α(2*  (-τε  <23)  ||  24  χιμαρρους  ̂   || 
26  αναιλαβετε  Α  ||  27  μετοικειω  Β* 
(-«ω  Β13)  Α 

VI  2  ορεια,  ορειων  (^*  (όρια,  ορίων 
ζ)3)  ||  4  κλεινών  ς>*  (κλιι>.  ζ)3)  || 
5  ουκ  Α  ||  6  πεινοντες  Β*  (πιν.  Β13)  \ 
χρεωμένοι  Β*  (χρι.  Β15)  ||  8  μεμει- 

σηκα  Β*  {μεμισ.  Β13)  ||  9  υπολιφθω- 
σιν  Β*  (υπολειφθ.  Β3ΐ>)  |  υπολιφθη- 

σονται Β*  (νπολειφθ.  Β3ΐ>)  ||  ίο  ε£ε- 
νεγκε  Α*><3*  (-και  (^3)  |  σεΐ7α  Β* 
(σ47·  Β15)   ||  12   0?7λιαι$  Ας)*νίά  || 
13  ενφρενομενοι  Β*  (ευφραιν.  Β313)  || 
14  εκθλειψουσιν  Β*  |  χιμαρρου  0* 

(χειμ.  ζ)?) VII  ι   εω^εινι;  <2*   (-(9ί^77  Ρ3)  || 
2  ειλεωϊ  <3*  (ιλ.  <3?)  ||  η  τιχους 
(τεί%.  <33)  ||  ίο  ποιείτε  Α  |  εμμεσω 
Α  ||  14  εττολοϊ  Β*  (αιπ.  Β1ι;ε?)  Α  | 
συκαμεινα  Β*  (-μιρα  Β*3) 

VIII  5  μεικρον  Β*  (μικρ.  Β3?3)  Α  || 
6  ταπινον  Α  ||  7  "«κο*  Β*  (νικ.  Β13)  || 
1 1  λειμον  16Γ  Β*  (λιμ.  Β13) 

IX  7  βσται  Β*  ξ)*  (εστε  Β*13  ζ)3)  Α 

ΜΕΙΧΑΙΑΣ 

I  3  «τ«  Β*  (εττι  Β13)  ||  8  πορευ- 
σετε  Α  |  ποιήσετε  Β  ποιησαιτε  Α  || 
ίο  με^αλυνεσθαι  (^*  (-θε  (^3)  |  αΐΌΐ- 
κοδομειται  ̂ *  (-τε  (^3)  |  καταπα- 
σασθαι  Α  ||  ιι  κοψασθε  Β3Ϊ>Α  || 
ιό  κειρε  Α 

II  3  6$60ιί?5  Β*  (εξαιφ.  Β*3)  εξ- 
αφνης  <^)*  (εξαιφ.  (^3)  ||  4  εμμελεΐ 
Β  |  εταλεπωρησαμεν  Β*  (εταλαΐ7Γ. 
Β35)  ||  6  κλαιετοα  ξ)*  (-τε  ζ)3)  || 
ίο  α^απαυο-ευ  Β*  (-<Π5  Β13)  Α  || 
12  θλειψει  Β  |  εμμεσω  Α 

III  2  μεισουντες  Β*  (μκτ.  Β13)  || 
ίο  Σιων  Β13  (ίίειη  12)  ||  ιι  εκρεινον 
Β  |  απεκρεινοντο  Β  |  -ημειν  Β*  (τ^/χιΐ' Β13) 

IV  ι  αυτόν  Β13  ||  7  Ζιωι»  Β13  || 
9  ωδειναις  Β*  ωδεινεϊ  Β3  (ωδιί'εϊ  Β13) 
ωδεινες  ̂ *  (ωδίί'.  (^3)  ||  ίο  εκθρων 
Β*  (εχ0ρ.  Β3?ΐ3) 

V  2  χειλιασι^  Β(^  ||  3  τε£ετε  Β* 
(-ται  Β3*3)  ||  4  ίο-χυει  Β*  ζ)*  (ισχυι 
Β13  ζ)3)  ||  5  Β5  I  ποιμαινες  Α  0 

7  εμμεσω  Α  (ϊίεηι  8)  |!  9  θλειβοντας Β 
VI  2  ε  Β*  (αι  Β35)  ||  7  χειλιασ^ 

Β  |  κρειων  Α  |  χείμαρρων  Β*  (χιμα- 
ρωι/  Β13)  ||  14  φα-γεσε  Β*  (-σαι 
Β3ί})  ||  15  σπέρείί  Β°  |  πειεσεις  Β* 
(ττιεσευ  Β5)  |  αλιψη  Β*Α^*  (αλειψη 
β^3) 

VII  I  ο/χμοι  (ΐ°,  2°)  Β*  (οιμοι  Β313) 
οιμμ,οι  (ι°,  2°)  Α(^  |  τρυ-γητφ  Β13  || 
2  δικαζοντε  Β*  (-ται  Β3ΐ))  |  εκ0λει- 
βοι/σ-»/  Βζ)*  (εκθλιβ.  <23)  |  εκθλειβη 
Βζ)*  (εκθλιβη  (23)  ||  3  φψικους  Β* 
(ειρ.  Β3ΐ>)  ||  8  καθεισω  Α  |  σκοτί  Β* 
(-τει  Β3Ϊ>)  ||  ίο  εκ0ρα  Β*  (εχθρ.  Β13)  | 
περιβαλειτε  Α  ||  ιι  αλυ<ρι?$  Β*  (α- 
λοι0.  Β13  (νίά>)  |  εξαλιψεις  Β* 13 Α  ε|α- 
λιι/Ί5  Β3^*  (εξαλεί^ΐ5  Ρ3)  |  απο- 
τρειψεται  Β*  (αποτριψ.  Β13)  ||  14  εμ- 

μεσω Α  |!  15  οψεσθαι  Α^*  (-θε  (^Λ)  Ι 
ι8  εξερων  Β*  (εξαιρ.  Β313)  Α  ||  19  αδι- κειας  Α 
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ΑΡΡ.] ΙΩΗΛ 

ΙΩΗΛ 

I  ι  ακουσαται  Α  |  ενωτισασθαι  ^* 
(-σθ€  Κ0·*3)  |  τε$  ήμερες  ΐ>Ϊ5  Κ*  (ταυ 
ημεραι$  £\ε·3·  ε·ι>)  ||  3  δίη"γησασθαί 
(-σ0ε  Ν0·15)  ||  4  ακ/3€ί5  Κ*  (-/η*  [ταδ 
ε]  Ν?)  |  ερυσειβη  Β*  (-σιβη  Β3*3)  || 
5  πεινοντε%  Β*  (πιν.  Β13)  ||  6  ονδορ- 
Τ€5  (τ°)  Κ*  (Γαδ  ν  ι°  Ν'Ο  |  €  Κ*  (αι 
£ο.ϋ,  <:.!>.  ίί6ΐη  Ι2)  ||  ̂   ξρειψβν  Β*  || 
9  πενθιτε  Κ  |  λιτού  ρ~γονντε%  Β*  Κ* 
(λέιτ.  Β*?1,Κ<:·1ϊ):  ϊΐεπι  13  Ηδ  λιτ. 
Β*  (λείτ.  Β3?ΐ3)  ||  ΙΟ  τεταλεπωρηκεν 
ϊ>Ί$  (τετάλαιπ.  &ε.£>)  |  παίδια  Α  | 
πενθητω  Β3*3  πενθιτω  ̂   |  οτει  (2°) 
Κ*  (γε5  6  Ν?)  |  σειτοϊ  Β*  (σιτ.  Β5)  | 
ελεον  ̂   ||  ιι  θρηνείτε  (ρΐΌ  -νιτε) 
^°·ι>  II  13  περιζωσασθαι  Κ*  (-σ0ε 
Κ0·*3)  |  κοπτεσθαι  Α  |  ιερυ  Κ*  (-/°€15 
Νε·*>)  |  θρηνιτε  Ν*  (-νειτε  \&*)  |  λι- 
τουργουνταις  (ι°)  λιτουργουντες 
Κ0·3  (λειτουργο^τεϊ  Κ0·13)  |  λιτουρ- 
7ονντε$  (2°)  Ν*  ζ)*  (λείτ.         ξ)3)  || 
14  κηρυξαται  Α  |  κε  Κ*  (και  &ε·3'  ε·*3)  || 
15  οιμμοι  Ϊ6Γ  Β*  (οιμοί  Β5)  ΚΑ(^  | 
ταλεπωρια,  ταλεπωριας  (ταλαΐ7Γ. 
1>ϊδ  Κε·ϋ)  |  ̂  Ν*  (^64  Κ^)  ||  Ι9  ̂07/- 
σοαε        (-μαι  Κ0·13)  |  ωρεα  £\*  (ωραία 
^ε·13 :  ϊΐεπι  2ο)  ||  2ο  τταώωι» 
(πεδ.  Κ^*)  Α 

II  ι  σαλ  71-177"  (-'774 
ίίεπι  15  ΚΑ  |  0ρι  Ν  (ίίεπι  32)  II 
3  παραδισος  Β*  (-δεισ.  Β?)  ΚΑ  | 
παίδων  Α<2*  (ττεδ.  (^3)  |  αιστε  Κ* 
(εσται  Ν<=·».  <=·*>)  ||  4  καταδιωζοντε  Κ* 
(-ται  Κ0·13)  ||  5  εζαλουντε  Κ*  (-ται 
Κ0·13)  ||  6  σν\τριβησοντε  Κ*  (-σοι/ται 
Κε·'13)  ||  7  Μαχ^ε  ̂   {-ται  #.οΛ>)  \ 
δραμουντε  Α  |  πόλεμιστε  Κ*  (-ται 
Κ°-υ)  |  ΤίΧν  Κ*  (τειχ.  Κ0·13)  |  εκκλει- 
νωσιν  Β(<)*νκ1  ||  9  τιχίων  Κ*  (τειχ. 
Νε·13)  |  κλέπτε  Κ*  (-ται  Φ·*,  ε·15)  || 
ίο  σισθησετε  Κ*  (σισθησεται  £<ε·ΐ>)  \\ 
II  δωσι  Κ*  (-σει  Χ0·1")  |  ησχυρα  ί\* 
(ισχυρά  Κ0·3)  |  ημαφα  £\*  (ήμερα 
^οε,ο.Ι.)  ||  Ι2  Κ6  (4ο^        (^αι  Κο.ΐ>)  || 
13  ειματια  Κ  |  τε$  Κ*  (ταυ  Κ&8»°·1>)  || 
14  μετανοησι  Κ*  (-σει  Κ'-'1)  |  νπο- 
\ίψεται  Β*  (υπολειψ.  Β3^1^13)  νπο- 
λιψετε  Κ*  (-ται  6<ς·ι')  ||  17  κριπιδος  Κ* 

(κρηπ.  Κ0·3-)  |  κλαυσοντε  Κ*  (-ρται 
Κ^13)  |  \ίτονρΎουντε$  Β*Γ(3Γίί<*  (λειτ. 
Β*^·13)  |  0ισε  Κ*  (^εισαι  Κ0·13)  φισαι 
Ο*  (φεισ.  Ο*)  |  ο^ιδο?  Κ  ||  ι8  εφι- 
σατο  Κ*  (-0εισ.  Κ0·13)  ||  19  ελεον 
Β*  Κ*  (ελαίου  Β3ΐ3  Ν^13)  |  εμπλησθη- 
σεσθαι  Κ*^*  (-0ε  Κ^ς)3)  Α  |  ονι- 
δισμον  Β*  (οϊ/ειδ.  Β»^)1»)  ΚΑ  || 
2ο  αναβησετε  (ι°)  Κ*  (-ται  Κ^13)  || 
21  θαρσι  Κ*  (-σει  Ν^)  |  χερε  Κ* 
(χαίρε  &α3·  αΐ3)  |  ποίησε  £\*  (ποίησαι 

||  22  θαρσιτε  Ν*  (-σειτε  Κ0·13)  | 
τταιδιοι;  ί<*  (ττεδ.  ̂ <:·13)  Α  |  παίδια  Α  || 
23  χερεται  Κ*  (χαίρετε  Κ0·13)  |  ευφρε- 
νεσθαι  ϊ\*  (·θε  Κ0·13)  ευφραινεσθαι 
(-0ε  ̂ 3)   |   βρεξι   Κ*   Η«  ̂ .1»)  || 
24  πλησθησοντε  ^*  (-νται  Κ0·13)  | 
ελεου  (ελαίου  Ν0·13)  ||  25  ακρευ  Β* 
(ακρυ  Β13)  |  ερνσειβη  Β*  (-σιβη  Β13) 
ερισνβη  Α  |  εξαπεστιλα  Κ*  (-στειλα 
Κ^13)  ||  26  φαΊεσθαι  Α^*  (-0ε  ̂ 3)  | 
εσθιονταΐϊ  ̂ *  (-τε5  ̂ ε·3·  ε·15)  |  εμπλη- 
σθησεσθαι  ̂ *  (-σ0ε  ̂ ε·13)  Α  |  αλέ- 

σατε ^ε·3-  ε·13  αινεσεται  ̂ *  (-τε  ̂ 3)  | 
κατεσχυνθη  ̂ *  (καταισχ.  || 
2  7  επι-γνωσεσθαι  Ν*  (-0ε  ̂ ε·*3)  Α  | 
εμμεσω  Α  \  κατεσχννθωσιν  Κ*  || 
28  εστε  \\*  (-ται  ΐΐεπι  32 
ΐ>ίδ)  |  ε  ̂ *  (αι  ̂ε·13)  ||  29  τε?  7;αε- 
ρε5  ί\*  (ταυ  ημεραις  Κε·8-  |  εκι- 
^αυ  ίί*  (εκειί'.  ̂ ε·13)  ||  32  επικαλε- 
σητε  Β* 0  (-Ται  Β3ε)  Α 

III  ι  ειδου  Ν*  (ιδου  \  τε5  Κ* 
(ταυ  ̂ ε·3>  ε·13)  |  εκιναις  (εκειν. 
Κ0·13)  |  κερω  ί<*  (καιρώ  δζε·3)  |  εκινω 
Κ*  (εκεΐϊ'.  Κ0·13)  |  εκμαλωσιαν  £\* 
(αιχμ.  Χϊ·3-  (νίά>-  ||  2  Ιωσαφτ  Κ*  νί(1 
Ιωσαφατ  |   διακριθησομε  Κ* 
-μαι  ̂ ε·^)  |  ε/α  Ν*  (εκει  Κ0·1»:  ίίοιη 
12)  |  καταδιιλαΐ'το  ^ν»"3  ||  3  πεδαρια 
Κ*  (τταιδ.  ̂ ε·3·  ε·1))  |  επεινον  Β  \\  \  υ- 
μι$  ΐ£Γ  ̂ *  (νμεις  ̂ ε·1')  |  ανταποδι- 
δοται  Α  |  μνησίκακιται  ̂   |  καιφα\α$ 
Κ*  (κε0.  ̂ ε.α,  α.ι,)  ||  6  απεδοσ0αι  Κ* 
(-0ε  |  εξωσηται  ̂ *  (-τε  Ρ3)  || 
7  απεδοσθαι  Α  ||  8  χιραϊ  ̂ *  (χειρ. 
ίνε·1·)  |  αποδωσοί^τε  ^ν*  (-ται  ̂ ε·'')  | 
εκμαλωσιαν       (αιχ/χ.  ̂ ε·13)  ||  9  προσ- 

5ΕΡΤ.  III. 
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ΟΒΔΕΙΟΥ  ΙΩΝΑΣ 

αγαγεται  &  |  αναβενετε  ̂ *  (αναβαιν. 
Κ0·1»)  |  ανδραη  Ν*  (α^δρε*  Νε·3- ε·^)  | 
πολεμιστε  Ν*  (-ται  ̂ ε·13)  ||  ίο  σι- 
ρομαστας  Α(^3  [€  ειπη  ριπιοί]  || 
II  συναθροιξεσθαι  ̂ *  (-0ε  (^)3)  |  εισ- 
πορευεσθαι  (-εσ0ε  Κ^ς)3): 
ίίεπι  13  Ν*Αζ)*  ||  12  εξε^ιρεσθωσαν 
Κ  |  αναβενετωσαν  Κ*  (-βαιν.  Κ0·*3)  | 
καθειω  Α  |  διάκρινε  Κ*  (-^αι  Κ0·13)  || 
13  εξαποστίλατε  Κ*  (-στειλ.  ̂ °·ι>)  | 
πατιται  &  ||  ι6  σισθησετε  (σι- 

[ΑΡΡ. 
σθησεται  Κ^13)  \  φισεται  Κ  |  ε^ισ- 
χυσι  Ν*  (-σει  Κε.ϊ))  ||  17  επιγνω- 
σεσθαι  Κ* ζ)*  (-σ0ε  ζ)3)  |  ορι  Β*  Κ* 
(ορει  Β13^·*3)  |  α7ειω  Β*  (--γιω  Β^)  | 
εστε  Κ*  (εσται  Κ0·13:  ίίεπι  1 8,  19 
ΐ>ίδ)  !  διελευσο/>τε  Κ*  (-νται  ̂ ε·"°)  | ονκαίτι  Κ*  (-ετι         ̂ )  ||  ι8  εκι^τ; 

(εκείνη  Ν0·13)  |  ρυησοντε  ΐ>ίδ 
(-ρται  Ν0·13)  |  7τασε  ε        (πασαι  αι 
Ι^οόΐ,αΐ))  |  -χίμαρρονγ  ̂ (^)  ||  Χρ  παιδιού 
Α  [|  2ΐ  κατασκψωσί  & 

ΟΒΔΕΙΟΥ 

ι  εξαπεστιλεν  Ν*  (εξαπεστειλ. 
|  αναστηται  Ν*  (-τε  ̂ ε·*3)  || 

2  ητειμωμενος  Β*  (ητιμ.  &)  \\  3  ο7*"6* 
Κ*  (θ7ταΐ5  &ε.ΐ>)  |  καταξι  ̂ *  (καταξει 
Ν0·*3)  ||  4  «"0^  ̂ *  (εκ«0.  Νο13)  | 
σαι  Κ*  (σε  Ν^)  |  λεχι  Ν*  (λέ- 

γει ^ε-ι>)   ||   5  κλέπτε  Κ*  (κλεπται 
|  ληστε  ί$  ||  7  εξαπεστιλαν 

(-στειλ.  Κ0·*3)  |  ιρψικοι  Β*  Κ*  (εφ. 
Β^Κ^)  |  σι/ϊ/εσευ  Β*  Κ*  (σύνεση 
Β3ΐ3Κ?)  ||  8  ε/α?/?7  Ν*  (εκειν.  Κ2·13)  | 
ημαιρα  Κ*  (ήμερα  Κ0*3)  ||  9  μαΧντ€ 
Κ*  (-ται  Ν<:·*.ε·ΐ>)  ||  ίο  καλνψι  Κ* 
(-^ει  ̂ ε·1))  |  σαι  εσχννη       (σε  αισχ. 

ς.£>)  ||  τι  €χμα\ωτευοντων  Κ* 
[αιχμ.  Κε·3-ε.1>)  ||  ΐ2  εττειδ^ί  ζ)*  | 
ημαιραν  (ημεραν  Κε·*· ε  ΐ3)  |  0λει- ι/'εωϊ  Β  (ίίεπι  14)  II  13  συνεπειθη 
Β*  (συνεπιθη  Β5)  |  α7τωλεια?  Β313  || 
14  αιπειστης  ̂ *  (επιστης  ̂ ·Ά· ε·13)  | 
εξολεθρευσε  Κ*  (-σαι  ̂ ν0·13)  ||  15  εστε 
Ν*  (-σται  Νε.ι>:  ίίεπι  17  Ηδ,  ι8  βΐδ, 
2ΐ)  |  καιφαλην  Κ*  (κεφαλήν  ̂ ε·13)  || 
ΐ6  αΐ7τι  Κ*  (ε7τι  Κ0·13)  |  εσοντε  ̂ * 
(έσονται  Κ  ε·15)  |  ουκ  (ουχ  (^3)  || 
19  παιδιού  Α  ||  2θ  μετοικαισιας,  με- 
τοικαισια  Κ*  (-κ-εσ.        ̂ ε·3'  ε·13) 

ΙΩΝΑΣ 

I  3  φν^ιν  Κ*  (φυγείν  \&·^)  ||  4  εζψ 
*γιρεν  ϊ\*  (-"γειρεν  )^ε·Ϊ3:  ίίεπί  ιι)  || 
7  κε  (2°)  Ν*  (και  Κε·3·  ε·13)  |  -ημειν  Β* 
(η/χιΐ'  Β13)  ||  8  απαγ-γιλον  ̂   ||  ίο  αν- 
δραι$  (ι°)  ̂ *  (-δρε*  Κε·3.  ε^)  ||  ιι  κο- 
ττασι  Κ  ||  12  κοπασι  ̂ *  (-σει  ίΝ0·13)  || 
13  επίστρεψε  Κ*  (-ψαι  Ν0·3·  ε·13) 

II  ι  κα  (ι°)  ̂ *  (και  Κε·3)  |  κ-ητι 
Β*  (-τει  Β313):  ίίεπί  ιι  «^π  Β*^* 
(-τει  Β313^0·13)  |  τρυ  Μδ  Ν*  (τρεις 

||  3  θλειψει  Β  ||  6  καιφαλη  Κ* 
(κεφ.  ̂ α·3·  ε·13)  |  σχεισμας  Β*  (σχισ/χ. 
Β13)  ||  8  εκλιπιν  Κ*  (-ττειν  \\ 
9  ματεα  Κ*  (-ταια  ̂ ε·3« 

III  4  Κ*  (τρεις  ̂ ε·13)  ||  5  αν- 
δραυ  ί\*  (-δρε5  Κε·3>  ε·13)  ||  6  η*γ*γεισεν 
Α  |  εκαθεισεν  Α  ||   7  βοαι$  ̂ *  (-ε? 

0.1,)  ||  8  αδικ«α5  Β*  (-κια?  Β13)  || 

9  μετανοησι  ̂ *  (-σει  Ν0·5)  ||  ίο  κα- 
κεια  Β*  (-κια  Β13)  |  ποίησε  ί%*  (-σαι 
^ε·13)  |  αιποιησεν  ̂ *  (εττ.  ̂ε·3·  ε·ϋ) 

IV  2  τε$  Κ*  (ταυ  Κε·*. ε  ΐ3)  |  κα- 
κειαι$  Β*  (-κιαις  Β13)  Α  ||  4  1  ̂   I! 
5  εκαθεισεν  Α  \  εκι  ̂ *  (εκει  Χε  ΐ3)  | 
αττειδτ7  Β*  ζ)*  (αττιδτ;  Β13 Ρ3)  |  εστε  Ν* 
(εσται  Κ^)  |  ττολι  Ν*  (-λει  ̂ εΛ3)  || 
6  καιφαλης  (ι°)  Κ*  (κε0. 
ίίειπ  ιι  καιφαλην  ̂ *  (κε0.  Κ0·8·*·1*)  | 
εινε  Κ*  (-ναι  ̂ ε·3- ε·^)  |  σκιαμν  Κ* 
(-ζειν  Κ0·13)  ||  7  σκωληκει  Α  ||  8  ανα- 
τιλαι  ̂ *  (-τειλ.  ί^0·13)  ||  9  λελνπησε 
Κ  |  λελυπημε  Ν*  (-«αι  Νε·*3)  ||  ίο  ε- 
0ισω  ̂   |  αικακοπαθησας  ^*  (εκακ. Νο.*,  &1>)  ||  ΙΧ  φίσομαι  Κ*  (φεισ.  Κ^)  \ 

αιγνωσαν        (εγν.  Κε·3·  ε·13) 
8ι8 



ΑΡΡ.] ΝΑΟΥΜ  ΑΜΒΑΚΟΥΜ 

ΝΑΟΥΜ 

I  2  εζερων  Η*  (εξαιρ.  Κ0·13)  |  εκχ- 
θρους  Κ*  (εχθ.  Κ?)  ||  3  σννσισμω 
Α  |  νεφελε  Κ*  (-λαι  Νε.3>  ε·*3)  ||  4  «"ή- 

λων ^  |  ξηρενων  ̂ *  (-ραινων  #.°·^)  || 
5  εσισθησαν  £\  ||  6  τ^κι  Β*  Κ*  (-κει 
Β313^0·13)  |  ε  πετρε  Κ*  (αι  πετραι 
^ε.α,ο.ΐ>)  ||  ~  θλειφεως  Β  ||  8  διώξετε 
Ν*  (-ται  ̂ ε·13)  ||  ρ  λογειξεσθε  Ν  λογι- 
ξεσθαι  Α  ||  ιι  εξελευσετε  Κ*  (-ται 
Κ0·15)  |  Χογεισμος  ||  12  αινακονσθη- 
σεταί  ̂ *  (ενα/ί.  Κ0·3·  ε·ϊ>)  ||  14  ε^τε- 
λιται  Κ*  (-λειται  Κ0^)  εκτελείτε  Α  | 
ταχυ  £\*  (-χευ  Κ0·13)  ||  15  ειδου  Κ* 
(ιδ.  Ν^)  |  ιρηρην  Ν*  (ειρ.  Κε·*>)  | 
διελ0ιι/  Ν*  (-θειν  \  παλεωσιν 
Ν*  (-Χαιωσιν  Κ0·13) 

II  ι  συντετε\εστε  Κ*  (-σται  ί*0·13)  || 
2  εξερονμενος  Κ*  (εξαιρ.  ̂ ε.1>)  Α  | 
ανδρισε  £\*  (-σαι  Κ0·13)  |  ισχύει  Κ  || 
3  διεφθιραν  £\  ||  4  εμπεζοντας 
(-τται£.  Ν<=·1>)  |  ̂ιε  Ν*  (-νιαι  &ε·3.ε.£>)  | 
ΐ7Γ7τυ  Κ  ||  5  τε?  1)Ϊ5  Κ*  (ταυ  Ν0·3·  ε·13)  | 
αστραιτε  Κ*  (-χαι  Κ0·3·  ε·13)  ||  6  «ρευ- 

στέ Ν*  (-ϊται  ̂ ε·13)  |  επει  Β*  (ε7τι 
Β13)  |  τιχη  Ν*  (τειχ.  Κε.1>)  ||  7  ™λε 
Κ*  (-λαι  ̂ ε·3·  ε·13)  |  διηννχθησαν  Β* 
(διηνοιχθ.  Β3ΐ>)  Κ  ||  8  υποστάσεις  Α  | 
ε  ̂ *  (αι  ̂ε.3,  αβ)  |  περίστερε  ̂ *  (-ραι 
&ε·3·  ε·13)  ||  ίο  βεβαρυντε  Κ*  (-?>ται 
Κ0·13)  ||  ιι  ωδειναυ  Β*  (ωδινες  Β13)  || 
12  ε/α  ί<*  (εκει  ̂ ε-^)  ||  14  καταφα- 

γετε  Κ*  (-ται  ̂ ε·13)  |  ουκαίτι  (-ετι Κο.3,  αϊ)) 

III  ι  αδικεια*   Β*  (-«αϊ   Β13)  || 
2  μαστειγων  Β*   (μαστιγών   Β13)  || 
3  αναβενοντος  Κ*  (-βαιν.  $.ζ*>)  \  βα- 

ριάς Κ  ||  5  ̂ι£α>  ̂   I  ενχνρην  Χ* 
(αισχ.  Κ0·3·  ε·13)  |  βασϊλιαις  Κ  ||  6  επι- 
ρειψω  Β*  |  θησομε  Ν*  (-μαι  Κε.1>)  ΐ| 
7  εστε  (-σται  Κ0·13)  |  βρι  Κ  |  δη- 
λεα  Β*  (δείλαια  [ρεΓ  Γ3.5]  Β3  δειλεια 
[δΐιρεΓδΟΓ]  Β13)  δηλεα  δειλεα  Ν0·1» 
διλαια  Α  |  στεναζι  Ν*  (-ξει  || 
8  ετοίμασε  (ι°)  Κ*  (-σαι  Κ".  <=·!>)  | 
άρμοσε  (αρμοσαι  ̂ ε·13)  |  τιχτ;  Κ* 
(τειχ.   ̂ ε.Ι))   ||    ̂    αιστιν   Κ*  (εστί»/ 

ο.ΐ>)  |  Λίβυου  ̂   ||  ίο  αιχμάλω- 
τος (αιχμ.  ̂ ε·3·  ε·13)  |  δεθησοντε 

Κ*  (-νται  |  χειρο7τεδε5  Β*  (-δαυ 
Β3^0"^)  χιροπαιδες  χειροπέδες 
^ο.ΐ>  ■χβψοτταιδες  ΑΟ*  (χειροττεδαις 
^3)  ||  ιι  εκθρων  ̂ *  (εχ^ρ.  Κ<=·1>)  || 
12  πεσονντε  ̂ *  (-ϊ'ται  ̂ ε  ΐ3)  ||  13  7υ" 
ϊ'εκεϊ  ̂ *  (~γυναικ.  ί^0·3-  ε·13)  |  εκθροις 
^*  (εχθρ.  ̂ ε·13)  |  ανοιγομενε  ̂ *  (-ί'αι 

|  ̂.^χρ  ν*  (-λαι  Νε-3.ε·ΐ>)  | 
καταφα-γετε  £\*(-ται  ̂ ε·13:  ϊίειη  15  Ηδ) 
||  14  εμβηθει  Α  ||  15  εκι  (εκει 
^ε·13)  |  εξολοθρεύσει  Β13  εξολεθρενσι 
(-σει  Η^)  ||  17  ανετιλεν  Β*  Κ*  (-τειλ. Β313^0·13)  ||  ι8  ττοιμαινες  Β*ζ)*  (-/4€νε$ 
Βι3^3)  Α  |  εκυμισεν  Α  ||  19  ιασευ  Α 

ΑΜΒΑΚΟΥΜ 

I  2  κεκραξομε  Κ*  (-μ,αι  ̂ ε·3)  |  βοη- 
σομε  Κ*  (-μαι  ΚοΛ>)  \\  3  *δι£α?  ̂ * 
(εδειξ.  |  ετπβλεττίί/  ̂ *  (-ττειν 
^ε·1»:  ίίειη  13)  |  ταλεττωριαν  Κ*  (τα- 
λαΐ7Γ.  ̂ ε·13)  ταλαιπωρειαν  ̂ *  (-ριαν 
(|)3)  |  κρίσεις  (ΐηιρΓοΙ)  ε  Κ?  ροδίεα 
ταδ)  Α  |  Χαμβανι  ̂ *  (-/3α^ει  ̂ ε·13)  || 
4  διασκεδάστε  ί<*  (-σται  ̂ ε·ϊ>)  |  δι- 

εξάγετε Κ*  (-ται  Κ0·13)  ||  5  καταφρο- 
νητε  Β*  (-ται  Β13)  Α  |  τε5  ημαιρες  ϊϊ* 
(ταις  ημαιραις  ̂ ε·13)  |  πιστενσηται  ϊ\  \ 
εκοιηγητε  Β*  (-ται  Β'3)  ||  6  εξεγιρω 

^*  (-γείρω  Ν0·^)  |  ταχεινον  Β  |  ε7τει 
Β*  (επι  Β313)  |  κατακλτηρονομησε  Κ* 
(-σαι  &ε.ΐ>)  ||  7  €στε  ̂ *  (.σΓαι  Κ<=·»)  || 
8  εξαλουντε  ̂ *  (-ϊ'ται  Κε.β)  |  6ξι7Γ. 
ττασοί'τε  Κ*  (-νται  ̂ °.1>)  |  φα~γίν  #* 
(-γειν  ̂ ε·13)  ||  ίο  βασιλενσειν  &\*  (-σιν 
Κ?)  |  τυρανοι  &  |  ττεγ^^  ̂ *  (^017*·· 
Ι^ε·13)  |  εμπεξεται  (^)*  (εμπαίζεται 
Κε-^ς)3)  Α  |  κρατησι  (-σει  Νε·ε·)  || 
II  εξειλασεται  Β  ||  13  επιβλεπις 
(-7τεΐ5  Κε·13)  |  καταπινιν  £\*  ||  Ιξ  α-γκει- 
στρω      |  τες  σαγηνες  Κ*  (ταιχ  -ναις 
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ΣΟΦΟΝΙΑΣ 

Κε.8.0.1))  ||  ϊ6  θυσι  Ν*  (-σε*  Κ*·*3)  |  θυ- 
μίασι  Ν  ||  1 7  φισεται  Ν<3*  (0εισ.  <2α) 

II  ι  στησομε  Ν*  (-μαι  Ν0·13)  |  ιδιρ 
Ν*  (ιδέα»  Ν0·13)  |  λαλτ?σι  Κ*  (λαλήσει 
Ν0·*3)  ||  2  ορασειν  Ν*  (ε  ευπι  ρηηεί 
εί  ΓΕίδ  Ν?)  ||  3  ανατελι  Ν*  (-λει  | 
υπομινον  Ν*  (-μεινον  Νε,1))  ||  4  νττο- 
στιληται  ̂   ||  5  παιρανη  Ν*  (περανη 
\&*<  <?.·*>)  |  επισυναξι  Ν*  (-£εί  Ν0·13)  | 
εισδεξετε  Ν*  (-ται  Ν0·13)  ||  7  εξεφνης 
Β*  Ν*  ζ)*  (ε£αι0ϊ>.  Β^Ν^ζ)3)  Α  || 
9  τα£ε  Ν*  (τα£αι  Ν013)  |  χιρο$  Ν* 
(χειρ·  Ν0·13)  ||  ίο  αιβονλενσω  Ν*  (εβ. 
Κο.3,οΐ>)  ||  Ι2  εμασι*>  Ν*  (αιμ.  Νε·&)  || 
13  αα»  Ν*  (ε*»  Νε·δ> ε·5)  ||  14  Ύνωνε 
Ν*  (-γρωναί  Ν0·*3)  |  κατακαλνψι  Ν  || 
15  σπηλεα  Ν  ||  ιό  πειε  Χ  ||  17  κα- 

λύβι Ν  |  ταλεπωρια  Ν*  (ταλαιπωρία 
Κ0·3·  ε·1))  |  τττο^σι  Ν*  (-σει  Κ0·15)  |  σαι 
(2°)  Ν*  (σε  Νε·3·  ε·^)  |  εματα  Ν*  (αιμ.. 
^α*.  <:.*>)  ||  ι8  ωψ€λι  ̂ *  (_χα  ̂ ο,ΐ))  | 
ιδωλα  Ν  ||  2ο  ενλαβισθω  Ν*  (-βεισθ. 

III  2  εμμεσω  Α  |  εγτ61^61"  ̂   I 

[ΑΡΡ. παριναί  Ν  |  αναδιχθηση  Β*  Ν*  (αι/α- 
δειχ0.  Β3*3^13)  Α  |  ταραχθηνε  Ν* 
(-ϊ>αι  Ν0·13)  ||  3  κατασκειου  Β*  (-σκιου 
Β13)  |  ενεσεωϊ  Κ*  (αιν.  Κε·^. ε·^)  || 
4  εστε  Κ*  (-σται  Ν0·13:  ίίεπι  17)  | 
καιρατα  Ν*  (κερ.  Νο13)  |  κρατεαν  Ν  || 
6  αιστη  Ν*  (εσττ;  Ν0·3·  ε·1))  |  εωνιαϊ 
Ν*  (αιωρ.  Ν2·3·  ε^)  ||  8  ωρ-γεισθψ  Ν  || 
9  εντινων  Ν*  (εντειν.  Ν0·3·  ε·*3)  |  ενε- 
τι^αϊ  Κ*  |  ραγίσετε  Ν*  (-ται  Κ0-13)  || 
ίο  σαι  Χ*  (σε  Ν03·  ε·*>)  |  ωδεινησου- 
σιν  Β*  (ωδιν.  Β13)  ||  ιι  τα£ι  Ν*  (-£ει 
Να1):  ίίεπι  19)  |  πορευσορτε  Ν*  (-νται 
Νε·3)  ||  12  α7Γΐλ?7  Κ  ||  13  χρβιστον  Β* 
(χριστ.  Β13)  |  βαλυ  Χ*  |  και0αλα?  Ν* (κε<ρ.  Ν03»0·1*:  ίίειη  14)  |  βξηγιρας 
Κ  ||  14  εκστασι  Ν  |  σισθησοντε  Ν* 
(-ϊ/ται  Ν^)  ||  15  υ  Ν*  (ευ  Νε·3)  || 
ιό  ε£ευ  Β*  (-£υ  Β5)  Ν*Α  |  ανατταν- 
σομ€  Ν*  {-μαι  Νο13)  \  θλειψεως  Β  || 
17  ψευσετε  Ν*  (-τα:  Ν0·13)  |  ελεαϊ ΝΑνίά  |  παίδια  Α  |  βοαι$  ̂   ||  ι8  χα- 
ρησομε  ̂ *  (-μαι  Κ0·13)  ||  19  νίκησε 

(-σαι  ̂ ε·&) 

ΣΟΦΟΝΙΑΣ 

I  ι  ήμερες  Κ*  (-ραυ  ̂ ε·3> ε·13)  || 
2  εκλύει  Β*^*  (εκλει^.  Β^(^3) 
^  ||  3  πετίνα  Κ  |  ηχθνες  ̂ *  (ιχθ. 
Νε·3)  II  4  Χψα  Κ*  (χείρα  || 
6  εκκλείνοντας  ΒΑ(^*  (εκκλιν.  ̂ ϊ)  || 
7  ευλαβισθε  Κ  ||  8  εστε  Β*13  (-σται 
Β3)  ̂ *  (-σται  Κ0·5:  ίίεπι  ίο,  12  :  ίίεπι 
13  -σται  £νε·3'  ε·13)  ||  9  ε/αζ^  Ν*  (εκειν. 
^ε·13:  ϊΐεηι  ίο,  12)  ||  12  τε?  Χ*  (ταυ 
^ο.3,  ε.!))  |  α-γαθοποιησει  ||  ι4  τα- 

χιά Κ  ||  15  θλείψεως  Β  ||  17  εκθλει- 
ψω  Β^*  (εκθλίψ.  Ο*)  |  εμα  ί<*  (αι/*α ||  Γ8  δυ^τ^τε  Α 

II  ι  απεδευτον  Β*^*  (απαιδεντον 
Β^α*, ε·13)  ||  2  ~/€ν€σθ€  ̂ *  (-σ^αι 
^ε'ΐ5)  II  3  ζητησαται.  (ΐ°)  Α  |  ταπινοι 
Ν  |  εργα£εσ0αι  (-σ^ε  (>)  |  αττο- 
κρεινεσθαι  Β*  (αποκριν.  Β13)  αποκρι- 
νεσθαι  ΝΑ  ||  4  εσ"7"ε  ̂ *  (-σται  Ν0·13: 
ίίεπι  6,  7>  9)  II  5  κατοικειας  Α  || 
7  σχννισμα  Ν*  (σχοιν.  ί\ε·3)  |  διλτ/5 
Ν  |  εττεσκετττε  Ν*  (-ττται  Κ0·13)  <5*ίθΓί  | 

εκμαλωσιαν  Ν*  (αιχμ.  Ν0·13)  ||  8  ονι- 
δισμονς  Β*  (ονεώ.  ΒαΓθΓίΐ3)  Χ  |  ωΐΊ- 
δι^οΐ'  ΝΑ  ||  9  διαρπωντε  Ν*  (-^ται ^οΕ,αΐ))  ||  ΙΟ  ωνιδισαν  Β*  (ωνειδ. 
Βαίοη^)  ωζ/ιδεισαζ/  ̂ *  (ωνεώι- 
σαν  ||  ιι  7τασε  ε  Ν*  (-σαι  αι 

Αι^ιοτταυ  Ν  |  εσται  Β*  (εστε  Β3Ϊ>)  Α  || 
13  εκτενι  Ν*  |  χιρα  Ν*  (χειρ.  Ν0·13)  | 
απολι  Ν*  |  ̂τ/σι  Ν*  ||  14  εμμεσω 

ΑΓ? 

III  ι  κεινησει  Β*  (κατ.  Β13)  Α 
κινησί  Ν*  (-σει  Ν0·*3)  |  χιρα$  Ν* 
(χειρ.  Ν0·13)  ||  2  ττολευ  Β*  (-λυ  Β13) 
Α  |  ησηκονσεν  Ν*  (εισηκ.  Ν0·*·  ε·1))  | 
ηΎ"γεισεν  ΝΑ  ||  3  ̂ /°ίΤ€  Ν*  (-ται 
Νε·3·  ε·13)  ||  4  προφητε  Ν*  (-ται  ΝεΛ3)  || 
5  εμμεσω  Α  (ίίειπ  15)  Γ  |  δωσι  Ν* 
(-σει  Ν0·13)  |  αδικειαι>  Β*  (-«αχ/  Βι>)  | 

.  απετησει  Ν*  (απαιτ.  Νε·3· εΛ3)  Γ  |  υ 
(2°)  Ν  (ευ  Νε·3)  ||  6  νπαρχιν  Ν* 
(-χει»/  Νε·5)  ||  7  φοβεισθαι  Α(Τ*  (-^ε 82θ 



ΑΡΡ.] ΑΓΓΑΙΟΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ζ)3)  Γ  |  δεξασθαι  Α^*  {-σθβ  ξ)3)  || 
8  νπομινον  Κ  |  εισδεξασθε  Κ*  (-σθαι 

|  εκχεε  Κ*  (-χεαι  Κε)  ||  9  €7ΓΙ" 
καλισθε  Κ*  επικαΚεισθε  Κε·5  Α  || 
II  εκίρη  Κ*  (εκειν.  Κ0·15)  |  κατε- 
σχυνθη$  Κ*  (καταισχ.  Κε·3)  |  υ/3ρε- 
σεω$  Α  |  ουκαιτι  Κ*  (-ετι  Κε·3· ε·5 : 
ίίεηι  15)  II  12  υπολιψομαι  (^*  (υπο- 
λειι//.  <33)  |  ταπινον  Ν*  (-πεινον  ̂ ς·13)  | 
ευλαβηθησοντε  Κ*  (-σονται  Κ0·13)  || 
13  ματεα  Κ*  (-ταία  Κε·3>  €·1))  |  νεμ7?- 
σοντε  Κ*  (-νται  Κ0·15)  |  κοιτασθησοντε 
Ν*  (-νται  Νε·3)  |  εστε  Ν*  (-στα*  Ν^*3)  || 

14  χερε  Ν*  (χαιρ.  Κ0·*3)  |  ευφρενου 
^  II  Γ5  ΧΦ05  ̂ *  (χειΡ·  ̂ 0-1))  I  εμεσω 
Κ*  (εν  μ.  Νε·*>)  ||  ι6  ε/ανω  Κ*  (εκειν. 

ίίεπι  19,  2θ)  |  θαρσι  Κ*  (0αρ- 
σε6  Ν0·13)  |  χφαυ  Κ*  (χειρε?  Κ0·15)  || 
17  επα£ι  Κ*  (-ξει  |  κενιει  Κ* 
(καιν.  Ν0·13)  Α  ||  ι8  ονιδισμον  ΝΑ<2* 
(ονειδ.  <^)3)  ||  19  εκπεπειεσμενην  Β* 
(εκπεπιεσμ.  Β13)  |  εισδεξομε  Κ*  (-μ,αι 
Κε·3)  ||  2θ  κατεσχννθησοντε  Κ*  (κα- 
ταισχννθησονται  Κ0·3)  |  7τασι  Β13  | 
εχμαλωσιαν  Κ*  (αιχμ.  Κε·3) 

ΑΓΓΑΙΟΣ 

I  ι  χιρι  Ν*  (χειρι  ίίεηι  3)  II 
2  ουκ  Α<5  |  οικοδόμησε  Χ  ||  4  θ""** 
Β*  (-κειν  Β3*>)  ||  6  εσπιρατε  Ν  || 
7  θεσθαι  Α  ||  9  διώκεται  Β*  (-τε 
Β3Ϊ>)  Κ  ||  ίο  ανε£ι  Ν*  (-£ει  Κ0·13)  | 
νποστελιτε  Κ*  (-λειται  Κ0·*3)  νποστε- 
λειτε  Α  ||  ιι  ελεον  Κ  |  εκφερι  Κ* 
(-ρει  Κ^)  |  χιρων  Ν*  (χειρ.  Ν^)  || 
12  εξαπεστιΚεν  Κ*  (-στειλ.  Καΐ3) 

II  ι  ικαδι  (ι°)  Ν*  (εικ.  Ν0·13)  |  ετι 
Β*  (ετει  Β313)  |  εττει  Α  |  χιρι  Ν* 
(χειρ.  Κ^13)  ||  3  υμυ  Ν*  (υμευ  Κ0·13)  | 
βλέπεται  Κ  ||  4  κατισχυ  (2°)  Κ* 
(-σχυε    Κ° 61  £<3Γί  3Λί6Ά)  \   ποιείται  Κ 

||  5  εμμεσω  ΑΓ  |  θαρσιται  Κ* 
(θαρσειτ.  Χ.^)  ||  6  σισω  Νξ)*  (σεισ. 
£)3)  Γ  ||  7  συνσισω  Κζ>*  |  ηξι  Ν* 
(-£«  Ν0·13)  ||  9  μεγαλη\\η  Ν  |  εστε  Ν* 

(-σται  Κ^)  |  λεγι  (ι°)  Χ*  (-γει  Ν^: 
ίίεηι  ιι,  14,  23  ίει-)  |  ιρψην  (ι°)  £ν* 
(ειρ.  Ν0·13)  |  ανάστησε  Κ*  (-σαι  Ν0·13)  || 
12  άψητε  Κ*  (-ται  ̂ ε·13 :  ίίεπι  13)  | 
ελεου  Κ  ||  14  χιρων  ̂ *  (χειΡ·  ̂ °·15: 
ίίεπι  17)  |  ε/α  Κ*  (ε/ίει  Κ0·13)  |  εμει- 
σειται  Β*  (εμεισειτε  Β3  εμισ.  Β13) 
εμισιτε  εμεισιτε  Γ  ||  15  θεσθαι  Α 
(ϊίειη  ι8  ΚΑ)  |  θινε  θιναι  Νε·3 
(θειναι^·^)  ||  ιό  εισεπορενεσθαι  Αζ)* 
(-σ^ε  ̂ 3)  |  εξάντλησε  Κ*  (-σαι  Ν2·13)  || 
ΐ8  επεκινα  ̂ *  (επεκειν.  ̂ ν0·13)  |  τε5  ̂ * 
(ταΐ5  ̂ ε·3,  ε·ΐ>)  \\  ελεαϊ  ̂   ||  2ΐ  σιω 
^^*Α^*  (σειω  Ο3)  Η  2  2  καταβησοντε 
Κ*  (-νται  &0·13)  |  ανάβατε  Κ  |  ρομφεα 
Κ*  (-0αια  Νε·^·*3)  ||  23  εκιντ;  ί<* 
(-κείνη  &0·13)  |  λημψομε  (λημψομαι 
^ο.ε,  ο.5)  |  ^*  (.μα6  ̂ €.3,  α.5^ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

I  3  ερ**  ̂ *  (ερευ  Κε1))  |  λε7ΐ  (2°) 
ί<*  (-7ει  ̂ ε  ΐ3)  |  λεκι  (3°)  Κ*  (λέγει 
^ο.ε,  ||  ̂   -^εινεσθε  ΚΑ  |  ησηκου- 
σαν  Κ*  (εισηκ.  ̂ ε·*.  <=.1>)  ||  ̂  εωνα  Κ* 
(αιώνα  Κ0·3)  ||  6  δεχεσθαι  Κ  |  παρα- 
τετακτε  Κ*  (-κται  Κε·13)  |  ποίησε  Κ* 
(ττοι^σαι  Κ^13)  ||  7  ετι  Κ  |  εττει  Α  || 
8  πυκειλοι   Κ*   ποικειλοι   Κ0·3- &1)  || 
9  δι£ω  Κ  ||  1 1  κατοικιτε  Κ*  (κατοι- 

κείται κατοικείτε  Α  ||  17  ερετιει 
Β*  (αιρ.  Β3·3)  Κ  ||  ι8  καιρατα  Κ* 

(κέρατα  Κ0·13:  ίίεπι  19):  ίίεηι  21 
καιρατα  Κ*  (κερ.  Ν0·3-  °·1))  ||  19  κυριαι 
Κ*  (-ριε  ̂ ε^.ε-13)  ||  2θ  εδιξεν  Κ  || 
21  ερχοντε  Κ*  (-νται  Νε·1))  |  είπε  Β13  | 
ουδυ  Κ*  (-δείί  Κ0·1")  |  καιφαλην  Κ* 
(κε(ρ.  Κε·3·  ε1')  |  χιρα$  Κ*  (χειρ.  Κ0·13)  | 
επερομενα  Β*  (ε7ταιρ.  Βα1))  ΚΑ 

II  ι  χειρει  Κ  ||  2  διαμετρησε  Κ* 
(-σαι  Κ^11)  ||  4  €ί7Γ6  β5  I  εκινον  Κ* 
(εκειν.  Κ0·11)  |  εμμεσω  ΑΓ  (ίίεηι  5> 
ίο,  ιι)  ||  5  εσομε  Μδ  Κ*  (-μαι  Κ^13) 821 
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[αρρ. τιχο?  Κζ)*  (τείχος  <3α)  ||  7  ανασω- 
ξεσθαι  ΑΟ*  (-σθε  (^3)  |  κατοικούν- 

ται &ν*  (-Τ65  Κε)  |  θυ~/αταιρα  Κ* 
(-τερα  Νε)  ||  9  ειδοι;  Ν*  (ιδ.  Νε:  ίίεπι 
ίο)  |  χφα  Κ*  (χείρα  Κ0-13)  |  7ρω~ σεσθαι  Α  ||  1 1  καταφευξοντε 
(-νται  Κ0·3·  |  ε|0ν7?  Κ*  (\εθνη  ̂ )  | 
εκινη  ̂ *  (-κείνη  Ν^)  |  εσοντε  Κ* 
(-νται  ϋ.0-^)  ||  12  κατ  α  κληρονομιά  ι  Κ* 
(-μησει  \  ερετιει  Β^  ||  13  ευλα- 
βισ6>ω  Κ*  (-βεισθω  Κ<=·*>)  \  εξεγηΎερτε 
Β*  Ν*  (-ρται  Β3*3^) 

III  I  εδιξεν  Κ  |  ιστηκι  Κ*  (-κει 
^ε·1)):  ίίεπι  3?  5  ι^τηκι  ̂   |  αντικι- 
σθαί  Κ*  ι  3°  δαρεΓδΟΓ  Κ1  (αντικεισθαι 
Νε)  ||  2  β|  (ι°)  Κ*  (εν  ̂ε·13)  |  διάβο- 

λοι Ν*  (-λε  Ν^)  |  επιτίμησε  (2°)  Ν* 
(-σαι  Κ<^)  |  ουχ  Β*  (ουκ  Β3?ΐ3)  ΝΑΓ  || 
4  αφελεται  Β*  (-τε  Β313)  ||  5  επιθεται 
Β*  (-τε  Β313)  |  καιφαλην  (ι°)  Ν*  (κε0. 
^0.3,0.1))  ||   7  Τ65  Ν*  (ταί5  ̂ ο.Β,α.^  | 
προστα^μασι  Β5  |  εμμεσω  Α  ||  8  ει- 
δον  Ν*  (ιδ.  Νε)  ||  ρ  €^4^975  Κ*  (εκειν. 
^ε·13) :  ίίεπι  ίο  εκινη  Ν*  (εκειν.  Ν0·13)  || 
ίο  συνκαλεσεται  Β*  £\ε·3>  αΐ3 

IV  3  ελεαι  Κ  (ίίεπι  ιι)  ||  5  ̂ εινω- 
σκυ  Κ0·3  (γινωσκευ  ̂ ν0·13)  ||  6  δυναμι 
Β*  Ν*  (-μει  Β3*3  Ν0·13)  |  ισχύει  Ν*  ζ)* 
(ισχυι  ̂ ε93)  ||.7  *  Κ*  (εί  ̂ ε·3)  II 
9  χιρβ5  Κ*  (χειρ.  Ν0·13)  |  ε  (2°) 
Κ*  (αι  Κ".  <=·*>:  ίίεπι  ιι  [ι0])  ||  ίο  χα- 
ρουντε  Κ*  (-νται  Κε.ΐ3)  |  οψοντε  Κ* 
(-νται  |  χιρι  Ν*  (χειρι  Ν0-13)  || 
11  ελαιε  Α  |  αντε  Ν*  (-ται  ̂ ·3·  ε·^)  || 
12  αιλαιω|  Κ*  (ελαίων  ̂ ε·3.  ε·^)  |  Τες 
Κ*  (ταυ  Κ"·6*)  ||  ι3  ονχ  Κ* 
(ουκ  Νε) 
V  ι  εώου  Ν*  (ιδου  Ν^:  ίίεπι  7 

[ι°]):  ίίεπι  9  (<·δ.  Κε)  II  4  εμμεσω 
ΑΓ*   (εν  μεσω    Γ3):    ίίεπι   7,   8  || 
5  ειδε  Κ*  ξ)*  (ιδε  Ν^ς)*)  ||  7  Φ- 
ρομενον  Ν*  (εξαιρ.  Ν0^)  Α  ||  8  ερει- 
^εν  (2°)  Κ  ||  9  γυνεκαυ  (γυναίκες 
^ο.ε,  ο.^  |  πτερυξειν  Κ  |  αι/τε  ί<*  (-ται 
^α&,αΐ^.  ίίςιη  ΙΟ  ||  ΙΧ  οικοδόμησε 
Κ*  (-σαι  Κ0·5)  |  ετοίμασε  Ν*  (-σαι 
Κα*.αΐ>)  |  εκι  Ν*  (-κει  Ν^) 

VI  ι  ειδου  Κ*  (ιδ.  Κε)  ||  6  καθο- 
ττισθεν  Β*  Ν*  (κατ.  Β3Ϊ>Νε·3>  εΐ3)  || 
7  πορευεσθε  Γ*  (-σ#αι  Γ3)  |  πορευ- 
εσθαι  Β*  (-σ0ε  Β3ΐ))  ||  ίο  εκμαλω- 

σια?  Κ*  (αιχμ.  Κ0·13)  |  εκιντ;  Κ*  (-κειν. 
Ν0·*3)  ||  ιι  ποιησις  Γ*  (-σει?  Γ3)  || 
12  ε/)ΐ5  ί^*  (-ρεΐ5  ̂ ε·ί5)  |  οικοδομησι 
Ν*  (-σει  ̂ ε·^)  ||  13  λημψετε  Κ*  (-ται 
Ν^)  |  εστε  (ι°)  ί<*  (-σται  ίίεπι 
Ι4,  15)  I  ίρηνικη  Κ*  (ειρ.  ̂ )  \\ 
15  γνωσεσθαι  ί<ε·3  (δίο)  |  εισακουση- 
ται  Β*  (-τε  Β313) 

VII  ι  ετι  ̂ *  (-τει  ||  2  ε^α- 
πεστιΚεν  (-στειλεν  ̂ οϊ>) :  ίίεπι  1 2 
(-στειλ.  ̂ ε·3)  |  εξιλασασθε  Ν*  (-σ0αι 
^ε·1))  ||  3  πμπτω  ̂ *  ε  5ΐιρεΓ50Γ  ϊ<1?ε·3  || 
5  κοψησθαι  ̂   |  τε$  (2°)   ί<*  (ταυ 

|  €ΐδου  χ*  (ιδ>  ̂ ο)  |  νενη. 
στευκαται  Α  νενιστευκατε  Γ*ίοΛ  || 
6  7τειτ7τε  Β*  (πιητε  Β13)  |  υμυ  ̂ * 
(-μει*  |  ττεινετε  Β*  (ττιν.  Β13) 
-πίνεται  Χ  ||  7  ε  Κ*  (αι  Κε·3·  ε·13)  |  7ται- 
διν77  Α  πεδεινη  ̂ ;^ν^<^  |  κατωκιτο  ^* 
(-κειτο  Ν0·13)  ||  9  ποιείται  ̂   ||  ΙΟ  κα- 

ταδυναστεύεται !ίί  |  κακειαν  Α  |  μ^- 
σικακιτω  ^  ||  ιι  εδοκαν  Υ*  (εδωκ. 
Γ3)  ||  12  απιθη  ̂   |  ε7βνετο]  εγείτο 
Γ  ||  13  εστε  Ν*  (-σται  Ν0·13)  |  ηση- 
κουσαν  ̂ *  (εισηκ.  Ν^3-  ε·13)  |  καικρα· 
ξοντε  ̂  

VIII  3  εμμεσω  ΑΓ*  (εν  μ.  Γ3): 
ίίεπι  8  |  ττολευ  Β*  ξ)*  (-λυ  Β13^3) 
Α  |  αληθεινη  Αζ>*  (αληθινή  ̂ 3)  || 
4  καθησοντε  ίί*  (-νται  ί^ε·13)  |  7τλα- 
τιαυ  ̂   |  χιρι  Ν*  (χειρι  ̂ ζΛ>)  \\  5  ε 
^*  (αι  Κε·3.^:  ίίεπι  ρ)  |  πλατιαι  Ν  | 
πλησθησοντε  ̂ *  (-νται  ̂ε·3·  ε·13)  |  7τε- 
δαριων  Ν  |  τε5  ̂ *  (ταυ  Νε·3·  ε·13 :  ίίειη 
6,  9>  Ι3'  Γ5»  ι6»  23)  I  ττλατιε*  ί<* (πλατιαις  ̂ ε.3>  α&)  ||  5  εκιναυ 
(εκειν.  Ν0·13:  ίίεπι  23)  I!  8  εσοντε  ̂ * 
(-νται  ̂ ε·3.ε·ΐ>:  ίίειπ  19)  |  κε  (4°)  Ν* 
(και  Κε)  ||  ρ  λε~/ι  \  χιρες  (χείρες 
^ε·ΐ3)  |  ήμερες  Κ*  (ημεραις  Κ0·3»0·1»: 
ίίεπι  23)  |  τεθεμελιωτε  Η  ||  ίο  εκι- 
νωι/  Ν  |  εστε  (2°)  ί<  |  ιρτ;^^  ̂ *  (ειρ. 
Νε·13)  |  α  Γ*νίΛ  (αττο  Γ3)  |  θλειψεως 
ΒΧ  ||  12  διξω  ί\  |  ιρηνην  {ειρ. 
^ε·13:  ίίεπι  19)  |  δωσι  (ι°  εί  3°)  Κ* 
(-σει  Κ**)  ||  13  εστε  (-σται  Κε  ΐ3)  | 
τ?ται  ί<*  (τ7τε  Ν<=·»>)  |  εσεσ0αι  ΚΑ(^* 
(-σ^ε  ̂ 3)  |  θαρσιτε  Κ  ||  14  κακωσε  Χ* (-σαι  Ν<=·*>)  |  μαι  ̂ *  (με  || 
1 5  ημαιρες  ̂ *  (ημεραις  ̂ ε·&·  ε·ι>)  |  θαρ- σιται  \&  ||   ΐ6  ποιησεται  (-τε 
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ς>*)  |  λαλιται  Ν*  (-λειται  Ν^13)  |  ιρη- 
νικον  Κ*  (ειρ.  ̂ ε·ι>)  |  κριναται  ̂   || 
17  Χογειζεσθε  λογιζεσθαι  Α^* 
(-σθ€  ̂ 3)  |  αγαπαται  ̂   |  εμεισησα 
Β*  (ε«ισ.  Β5)  ||  21  πολείν  Β*  (-λα* 
Β13)  |  δεηθηνε  Ν*  (-ι/οι  Ν0·13)  |  εκξη- 
τησε  £\ :  ίίειη  2  2  (-σαι  Κ0·3)  |  πορευ- 
σομε  Κ*  (-μαι  ε·*>)  ||  22  ε£ιλα- 
σασθε  &  ||  23  επιβαλωντε  1)ίδ  £ν* 

IX  4  κληρονομησι  ̂   II  5  οψετε  £\  \ 
απολιται  ^  απολειτε  Α  ||  7  εσοντε 
Κ*  (-νται  Κ0·13)  |  χειλιαρχο*  (,)*  (χιλ. 
Ρ3)  ||  8  ανακαμπτιν  ̂   |  ονκαιτι  £\* 
(-ετι  £Νε·3·  ε·ϊ))  ||  ίο  ιρ-ηνη  Ν*  (ειρήνη 
^)  ||  II  εαατι  Κ*  (αια.  Νε·3· | 
ε£α7τεστιλα5  (-στειλ.  Κ0·*5)  ||  12  η- 
μαιρας  Κ*  (ημέρας  Ν0·3·  (:·13)  |  παροι- 
καισιας  £\*  (-κεσια$  Κ0·3-  °·*>)  ||  13  ενε- 

τικά Ν  |  σαι  (2°)  (σε  ̂ε·1))  ||  14  εστε 
Κ  |  εξελευσετε  ̂   |  σάλπιγγα  &  |  7το- 
ρενσετε  (-ται  ̂ ε·'3)  |  απιλης  ̂   || 
ΐ6  ε/ανη  ̂ *  (-κειν.  Ν0·15)  ||  17  νεαι/ει- 
σκου  ̂ *  (νεανισκ.  ̂ ε·*3) 

Χ  ι  αιτισθαι  Κ*  αιτεισθαι  Ν^Α  | 
χιμερινον  (χειμ.  (^)3)  |  δωσι 
(-σει  ί^·13)  ||  2  ματεα  £\  |  ιασευ  Β*^* 
(-συ  Β3*3^·*3)  Α  ||  3  ποιμαινας  (^* 
(-αεί>α5  (23)  |  τα£ι  Κ*  (-£ει  Ν^)  || 
5  εσοντε  Κ*  (-νται  Ν0·*3) :  ίίεηι  6,  7 
εσοντε  Κ  |  πατουνταις  ^*  (7Γατοι;ζ>τε5 
^ο.α,  ο.Β)  |  Τ€5  ̂   (τα45  ̂ ε·3-  α.1,)  |  κα_ 
τεσχννθησοντε  £\*  (καταισχ.  ϋ,0·^)  || 
6  επακονσομε  Κ*  (-μαι  Κ0·13)  ||  7  οψοντε 
Κ*  (-ται  Κ0·13)  |  χαρίται  Κ*  χαρείτε 
Α  ||  ίο  υπολιφθη  Β*  (-λειφθ.  Β313) 
Α<3  ||  II  αφερεθησεται  (αφαιρ. 
ξ)3)  |  ι,βρευ  (2*  (-/3ρ«  (^3)  |  περιερε- 
θησεταί  Β*  (περιαιρ.  Β3*3)  Κ  περιεραι- θησεται  Α 

XI  2  μεγειστανες  Κ  |  εταλεπωρη- 
σαν  £ν*  (εταλαιπ.  ί\ς·1))  ||  3  ποιμαινων 
Α(^)*  (-μένων  Γ  |  τεταλεπωρηκεν 
(1)15)  Κ  ||  4  ποιμενετε  Β*  (-μαιν.  Β3ΐ>) 
ΝΓ  ||  5  ποιμαινες  Β*  (-μεν.  Β3*3)  Α  || 
6  φισομαι  Κ  |  ειδου  ̂ *  (ιδ.  Κε) :  ίίεηι 
ι6  (ιδ.  Κ0·13)  |  χιρα?  Ν*  (χειραϊ  Ν0·13: 
βίδ)  ||  8  τρΐ5  Ν*  (τρευ  ̂ ε·ι')  |  ε  Ν* 
(αι  Κ0·3» ε·1»)  ||  ίο  διασκέδασε  Η*  (-σαι 
Κ&8,α1>):  ΐΐβπι  ι4  (-σαι  ̂ ε··3)  ||  ιι  εκινη 
ϋ,*  (εκειν.  \\(:Λί)  |  γνωσοντε  Κ*  (-ται 

||  12  απιπασθε  Κ*  (-σθαι  Ν^1 

-σ^ε  Γβροδ  ||  13  σκεψομε  Ν*  || 
15  ποιμαινος  ̂ *  (-μεν.  ̂ 3)  |  απιρου 
£\*  (απειρ.  ̂ ε·1:')  ||  ι6  εξε-γιρω  ̂   |  ετι- 
σκεφητε  £\*  (-ται  ̂ °·1))  ||  17  ποιμε- 
νοντες  Β*  (ποιμαιν.  Β313)  Κ  |  ματεα 
Ν*  (-ταια  Κ0·3·  °·13)  |  μαχερα  ̂   |  |τ;- 

ρενομενος  ϊ<*  (ξηραιν.  ̂ ε-13) 
XII  ι  λεγι  ί<*  (-7«  ̂ α·13)  |  εκτινων 

(-τειν.  Κ0·*3)  ||  2  εστε  Ν*  (-σται ^Νε'^ :  ϊίεπι  3,  8  ΐ>ίδ,  9)  II  3 
(εκειί'.  ̂ ε·13:  ίίεηι  4»  8  οίδ,  9»  ΙΙ): 
ίίεπι  6  εκίί'τ;  ̂   |  θησομε  ̂ *  (-μαι 
^ν0·13)  |  ττασι  Β13  |  ε^^εσι  Β5  [  ε^ττε^ω^ 
^*  (-7ται^.  Κε·^)  |  εμπεξεται  Β*^* 
(-τται^.  Β3^·13)  ΑΓ  ||  4  β/ίστασι  Ν* 
(-σει  ̂ ε·13)  |  παραφρονησι  ί<  |  αποτν- 
φλωσι  ί\*  (-σει  Κ11·13)  ||  5  Χ^λιαρχοι 
Β  |  τε?  ί<*  (ταυ  Κε·3· ε·13)  |  ενρησο- 
μαιν  Κ*  (-μεν  Κε·3>  ε·1))  ||  6  καταφα- 
γοντε  ̂   ||  7  ̂ ωσι  £ν  |  μεγαλυνητε  ̂ * 
(-ται  Ν0·13)  ||  9  ε?α/>ε  ̂ *  (-ρα<-  ̂ )  II 
ίο  επιβλεψοντε  ̂ *  (-ται  ί^0·15)  |  οδι>- 
νηθησοντε  ̂ *  (-ται  ί^0·13)  ||  ιι  μεγα- 
λυνθησετε  ̂ *  (-ται  Κ0·15)  |  παιδιω  Α  \\ 
12  κόψετε  Ν*  (-ται  Ν0·15)  |  ε  (ι°)  ̂ * (αι  ̂ ε·3^·^:  ίίεηι  13  [ι°],  Η  1>ίβ)  | 
γυνεκες  (ι°)  ̂  :  ΐίεηι  13  (2°)  |  αιαι;τα5 
(2°)  Κ*  (εαυτα*  ̂ ε·3·  ε·13)  ||  14  ττασε  ί<* 
(-σαι  ̂ ε·3·  ε·^)  |  νπολελιμμαιναι  ^ 

XIII  ι  εκινη  Κ*  (εκειν.  &Λ>:  ίίεηι 
2,  4)  |  εστε  Κ*  (-σ7-αι  ̂ ν0·15:  ίίεηι  ι 
ΐ)Ϊ5,  3>  4»  8)  |  μετακεινησ~ι\  Α  ||  2  ιδω- 
λων  ̂   |  ουκαιτι  ̂ *  (-ετι  ̂ ε·3> ε·13)  | 
μνια  ̂   ||  3  ερι  ̂ *  (-Ζ361  ̂ ε-13 :  ϊίεπι 
5,  6  Ηδ,  9)  II  4  /ία7"6^·  ̂ *  (καταισχ. 
Κε·13)  Ι  προφητε  Κ  |  ενδνσοντε  ̂ *  (-ται 
Ν^)  II  5  V"  (ι°)  Ν*  («/αι  Ν^)  || 
6  χιρων  Κ*  (χειρ.  ̂ ε·13)  ||  7  ΧΦα 
^*  (χειρ.  ||  8  εκλύει  Β*^* 
(εκλειφ.  Β^ζ)3)  ̂ Α  |  υπολιφθησε- 
ται  Β*  (νπολειφθ.  Β*1»)  ΝΓ  ||  9  ™- 
ρουτε  ̂ *  (-ται  ̂ ε·1))  |  δοκιμάζετε  Κ* 
(-ται  ̂ ε·1))  |  επικαλεσετε  ^*  (-ται  ί^·13) 
XIV  ι  τ/μερε  ί<*  (-ραι  Κε  &·  ̂   || 

2  αλώσετε  ϊν*  (-ται  ̂ ε·1))  |  πόλεις  Β* 
(-λΐ5  Β313)  Α  |  ε  (2°)  Ν*  (αι  Νε·3-  <=·*>)  | 
εχμαλωσια  0.*  (αιχμ.  ̂ ε·3·  ||  3  εκι- 
νοι$  ̂ *  (εκειν.  Κε·'':  ίίεηι  17)  |  ημαιρα 
Κ*  (ήμερα  Κε·3·  ε·13)  ||  4  στησοντε  \\  \ 
εκινη  (εκειν.  Κ0*3 :  ίίεηι  6,  2θ): 
ίίεηι  7,  8,  9>  13  £Λ''ϊ;77  ̂   |  βλεων  Ηδ 
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ΜΑΛΑΧΙΑΣ 

[αρρ. 
Κ  |  κΧινι  Ν*   {-1>€ί  ||    5  ί7Μβ/)65 
(2°)  Ν*  (-ραΐί  Κ»8·  <=■*>)  |  ηξι  Ν*  (-ζει 
Νε·13)  ||  6  εστε  (ι°)  Ν*  (-σται  Κ0*: 
ίίβπι  7  βίδ,  9  ̂ΐδ,  τ3»  Γ5>  χ6>  ΐ7> 
ι8,  19,  2θ,  2ΐ  [ι0])  |  αιστε  (2°)  Κ* 
(εσται  Κ0·3· ■«·*>) :  ίΐεπι  ιι,  21  (2°)  || 
8  εξεΧενσετε  (-ται  ̂ .β)  |  αισχα- 
τη\  Ν*  (εσχ.  |  θερι  Β*  Ν*  (-ρε: 
Β^Κ0·1»)  |  εαρει  ζ)*  (-ρι  ζ)3)  ||  9  £α- 
σιΧαια  Ν*  (-λεα  &$ε.α,  ο.ΐ>)  ||  ίο  μενι  Κ* 
(-νει  Κ0.!})  ||  ιι  κατοικησι  Κ  ||  12  τττω- 
σευ  Β*  (-συ  Β1*)  |  ρυησοντε  Κ*  (-ρται 
^ε-1>)  II  1 3  εκστασευ  Α  |  επιΧημψοντε 

Ν*  (-νται  Ν^)  |  χιροϊ  Ν  |  χιρα  Κ* 
(χειρ.  ̂ ε·'3)  ||  14  παρατάξετε  ̂ *  (-ται 
Ν0·15)  |  συναξι  Ν*  (-£ει  Ν^)  |  ημα- 
τισμον  Κ*  (ιμ.  ̂ ·Ά)  ||  15  αί/ττ;]  αΐ-τή 
Β13  |  τττωσευ  Κ*  (-συ  Ν0·15:  ίΐεηι  ι8)  | 
τε$  Κ*  (ταυ  Κε·3> ε·5)  ||  1 6  καταΧει- 
φθωσιν  (^Γ  |  αναβησοντε  Κ*  (-νται 
^ε·13)  ||  17  -προσκύνησε  Κ*  (-σαι  Κ*·*)  ]| 
ι8  παταξι  Κ*  (-£ει  Κ0·15)  ||  19  αι^ων 
Κ*  (εθν.  Κ0·*-  ε·13)  |  σκηνοπηγειας  Α  || 
20  εσοντε  ί\*  (-νται  Ν013)  |  Χεβηταις 
Κ  ||  2ΐ  θυσιάζονταν  Ν*  (-τε$  Ν0·3-  ε·13)  | 
Χημψοντε  Η*  (-ται  Κε·&·  ε·13) 

ΜΑΛΑΧΙΑΣ 

I  ι  χιρι  Κ*  (χειρ.  Ν0·13)  |  0εσ#αι 
Α  ||  3  εμεισ^σα  Β*  ζ)*  (εμισ.  Β^ζ)3) 
Α  ||  4  ερι  Ν*  (-/>«  ̂ ε·13)  |  Β* 
(αιών.  Β3)  ||  5  ν^  ΐίειΏ  6,  12 
νμις  Κ*  (νμεις  Κ0·13)  |  εριται  Κ  || 
6  δο£α^ι  Ν*  (-^ει  Ν*·*)  |  λεγι  Κ* 
(-γει  ̂ ε·13)  |  φαυΧιζονταις  (-ντε5 
^α.&>ο.^  ||  7  λε7ίΙ/  ̂ *  (.7ειϊ/  ̂ α.1>)  || 
8  Χημψετε  &  ||  9  εξιλασκεσθαι  Κ  \ 
δεηθηταί  Κ  ||  ίο  σννκΧισθησονται  Β* 
σνγκΧισθ.  Α(^*  (-κΧεισθ.  0*)  \  ανά- 

ψετε ^  |  υμειν  Β*  (-μιν  Β5)  | 
χιρων  Κ*  (χειρ.  &ε.β) .  χΐ;6Π1  Χβ  χ4_ 
ρων  Χ  ||  12  βεβηΧονται  ΑΟ*  (-τε 
<33)  II  13  ̂ ισεφερεται  Κ  |  φερηται  Α  | 
προσδεξομε  Κ*  (-μαι  Κ0·13)  ||  14  ε#νε- σειν  Κ 

II  2  ακονσηται  Κ  |  δούνε  Κ*  (-ναι 
^ο.α,  ο.ΐ3)  |  βιΛογειαν  ΐί>Ϊ5  Κ  |  εστε  Κ.* 
(-σται  ̂ ε·13)  |  υμι$  ̂ *  (-ρ,ευ  Νε·ΐ>)  | 
τιθεσθαι  Α  ||  3  αφωριξω  Α  ||  4  €ίνβ 
Κ*  (-ναι  Ν0·*·  ε.5)  ||  5  φψηζ  χ*  (6φ> 
^ε·^)  ||  6  [ου]κ  Γ  |  χιλεσιζ/  ̂   |  ιρηνι 
Κ*  (εφηνη  ̂ εείΒηίεα)  |  αδΐκεΐα$  Β* 
(-κιαί  Β5)  ||  7  Χ'λΐ7  ̂ *  (χειλ.  Κ<=·*>)  | 
φυΧαξετε  Κ  ||  8  εξεκΧιναται  ̂   ε^€- 
κΧεινατε  ̂ *  (εξεκΧιν.  ||  9  ̂>1'- 
Χασσεσθαι  ^  |  εΧαμβανεται  Κ  ||  ίο  /3ε- 
βηΧωσε  ̂ *  (-σαι  ̂ ε·Ϊ3)  ||  12  ταπινωθη 
Η*  (ταπειν.  \\€·]°)  \\  13  εμεισονν  Α  | 
εποιειται  ^  |  εκαΧυπτεται  Α  |  επι- 
]8λ6^ε  ̂   |  λα^ιν  ̂ *  (-/3εΐί/  |  χι_ 

ρων  (χειρ.  ̂ ί0·13)  ||  14  "γννεκος  ̂ * 
(7^ι/αι/ί.  ̂ αΐ3)  ||  15  ζντι  ̂ *  (-τει 
^ε·13)  |  φυΧαξασθαι  Α  (ϋεπι  1 6)  || 
ΐ6  μεισησαΐ  Β*  (/λίσ.  Β13)  [  εξαπο- 
στϊΧης  Χ*  (-στειΧψ  ̂ Λ))  |  καΧυψι 
^*  (-ι//ει  ̂ ε.^  |  βνκαταΧιπηται  Ο, 

III  ι  επιβΧεψετε  Κ*  (-ται  Α  | 
υ/Αΐ5  (ι°)  ̂ *  (-μευ  ̂ ε·13:  ϊΐεηι  8,  12) 
Γ*  |  ^τ?τιτβ  Κ  ζητείται  Α  |  θεΧεται  Β* 
(-τε  Βαΐ3)  ̂   |  ερχετε  Ν*  (-ται  Ν0·13)  || 
2  υπομενι  (-νει  ̂ °.ΐ3)  |  6ίσ7Γ0ρ€ν. 
ετε  Κ*  (-ται  ̂ ε·13)  Α  ||  3  καθιειτε  Κ* 
(-ται  Νε·13)  ||  4  αρεσι  (-<Γ6*  ί^0·13)  II 
5  κρισι  Α  |  εκκΧεινοντας  (^)*  (εκκΧιν. 
0*)  Γ  |  κρισευ/  ̂ *  (-σα»  ||  6  77λ- 
Χοιωμε  Κ*  (-ρ,αι  ̂ ε·3'  ε·^)  ||  7  ε^εκλει- 
νατε  ̂ *  (ε^εΛτλιν.  Ρ3)  |  αιφνΧαξασθε Ν  ||  8  πτερνιζεται  &  (ϊίεηι  9)  |  εριτε 
^*  |  ε  ί<*  (αϊ  Νε.α,αΐ,)  |  €ΐσί  Β5  || 
ίο  εστε  ̂   |  αννξω  8,*  (-οιξω  Κ03·  ε·13)  | ενΧοΎειαν  \&  \\  1 1  διαφθιρω  |)  12  ε- 
σεσ^αι  ̂   ||  ι4  ικετε  (-ται  ̂ ε·3·  ̂ )  || 
15  ημι$  ̂ *  (-/"ευ  &ε.&)  |  ανοικοδο- 
μονντε  ϋ.*  (-ται  ε·13)  ||  17  εσο|τε 
Κ*  (-ται  |  ημαΐραν  Κ*  (ημεραν 
Νε·3· |  βρετιω  Β*  (αιρ.  Β3)  | 
ερετι^ει  Β*  (αιρ.  Β35)  ΝΓ  ||  ι8  οψε- σθαι  Κ 

IV  ι  ερχετε  Α  |  κΧειβανο*  Β* 
(κλι/3.  Β13)  |  εσοντε  Κ*  (-νται  ̂ ε^): 
ίίΰΐη  3  (-"ται  ̂ 0  £1·  |  αναψι  ̂ * 
(-^64  ̂ ε.1))  ||  2  ανατεΧι  Ν*  (-λει  Ν0·13)  | 
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ΑΡΡ.] ΗΣ  ΑΙΑΣ 

ιασψ  Γ  |  Τ65  Κ*  (ταυ  Κ0·3·  ε·*3)  |  ε£ε-  3  καταπατησεται  Β*(^*  (-τε  Β3Ϊ3(23) 
Χενσεσθαι  (-σθε  (^3)  |  σκιρτη-      ΚΓ  ||  6  ενετιΚαμην  Κ 
σεται  Κ(^*  (-τε  (^3)  σκηρτησετε  Γ  || 

ΗΣΑΙΑΣ 

I  ι  βασιλιά  Νζ)*  (-λεία  ξ)*)  || 
2  εΧελασεν  Γ  ||  5  πΧη^ηται  £\  \\ 
6  καιφαΧης  Κ*  (κεφ.  Κ0·13)  |  φΧαι- 
Ύμενονσα  Κ*  (φΧε^μαιν.  Κ0·13)  0λε- 
Ύμενουσα  ΑΓ  ||  7  πολύ  Κ*  (-λε« 
^ε,  ά.Ε)  |  αΧΧωτριων  Γ  ||  8  ε-γκατα- 
Χιφθησεται  Β*(2*νίάΓ  |  οπωροφυ- 
Χακειον  (^3  ||  ίο  προσεχεται  Κ  || 
ιι  κρειων  Β*  (κρι.  Β15)  Κ  ||  12  ερχ·>7- 
σθαι  Κ*  (ερχεσθαι  Νά·3)  |  ο0^ε  Ν  || 
13  προσθησεσθαι  ΚΑ  |  φερηται  ΚΓ  | 
ματεον  Κ  ||  14  μεισει  Β*  (μισ.  Β13) 
μισι  Κ  |  ε^ενηθηται  Κ  |  ονκαιτι  Κ* 
(-ετι  ̂ε·ΐ3(νί(ΐ))  ||  Ι5  €ΚΤίνηται  Κ*  (-τει- 
ϊ>?7τε"  ̂ °·1))  |  Χφα?  Κ*  (χειρ.  Κ0·13·  ε*·3)  | 
πΧηθννηται  ΚΑ  ||  ιό  γενέσθαι  ̂ * 
(-σ#ε  (^)3)  |  αφεΧεται  Κ  |  πονηρειας 
&  II  17  "Τ"^  Β*  (κρίσιν  Βι')  κρισειν 
Κ  |  ρυσασθαι  Κ(^)*  (-σ#ε  (^3)  |  κρει- 
ρατε  Β*  (κριν.  Β5)  κριναται  Κ  ||  ι8  ω- 
σειν  Ηδ  Κ*  (-σιν  Κ?  ε  οπή  ρυηοί  εί 
6Γ&5ΐιπι :  [ι°]  οσιν  [δΐε]  Κά·3)  |  0ιλί- 
ΚΟνν  Κ*  (0ΟΙΪ>.  Ν<=·Μνί<Ι),  Α*)   ||   Ι9  06. 
λ^ται  Ν:  ίίεπι  2θ  Κ(^*  (-τε  ζ)3)  | 
εισακουσηται  Κ0·13  (δΐο)  (^*  (-τε  ζ)3): 
ίίεπι  2ο  ΚΑ<^*  (-τε  ί^3)  |  φα-γεσθαι 
Κ  ||  2ο  μαχερα  Κ  ||  21  πόλεις  Β* 
-λυ  Β13):  ϊΐεπι  26  βίδ  |  φονευτε  Κ* 
-ταί  ̂ ε·1))  ||  23  αττιθουσιν  Κ  |  κρει- 

νοντες  Β  ||  24  κρισειν  Κ*  (-σιν  Κ?  ε 
ειιπι  ρυηοί  ε£  εΓαδηιη)  ||  25  χιρα  Κ* 
{χειρ.  Κ0·5)  |  απιθουντας  Κ  ||  27  εχ- 
μαλωσια  Κ*  (αιχμ.  Κ0*3)  ||  30  οπί  τα 
ζ)?  |  παραδισος  Β*ς>*  (-δεισ.  Β3*3  ζ)3) 
Ν  ||  31  ε  ̂ *  (£"  Κε·»»«·1>  |  σπινθήρας 
Κ  |  αιστε  (2°)  Κ*  (εστε  Κ^13) 

II  ι  Ιουδεας  Κ  \\  ι  εστε  Κ  |  ημαιρες 
Κ*  (ημεραις  Κα·3·  ε·1>)  ||  3  αναγγελι  Κ* 
(-λει  ̂ ς·,))  |  εκξεΧευσεται  Κ  ||  4  Ζ-601" 
χερα|  Κ  |  ποΧεμιν  Κ  ||  8  χιρων  Κ* 
(χειρών  Κ0·13)  ||  9  εταπινωθη  Κ  || 
ίο  κρνπτεσθαι  ΚΑ  |  θαυσε  Κ*  (θραυ- 
σαι  Κε  ΐ3) :  ίίειτι  19  II  ιι  ταπινον  Κ* 
(τα7Γε«Ό5  Κε·ϋ)  |  ταπινωθησεται  Κ* 

(ταπειν.  Κ0·13):  ίίεηα  17  |  εκι^  Κ* 
(εκειν.  Κ0·13) :  ΐίειτι  17,  2θ  ||  12  ταπι- 
νωθησονται  Κ*  (ταττειν.  Κ0·11)  ||  15  τι- 
χο$  Κ*  (τείχ.  Κε·5)  ||  17  πεσιται  Κ* 
(πεσειται  Κ0·13)  πεσειτε  Α  ||  ι8  χιρο- 
ποιητα  Κ*  (χειροτοι.  Κε·13)  ||  19  σπτ;- 
λεα  Κ  ||  20  ματεοις  Κ*  (ματαιοις  Κ0··3)  || 
21  εισελθιν  Ο,*  (-θειν  Κ0·13)  |  σχεισμαι 
Β  |  0ραυσε  Κ*  (-σαι  Ν0·*3) 

III  ι  α0ελι  Κ*  (-λει  Κε  ΐ3) :  ΐίεπι 
ι8  ||  2  Ύει-^αντα  Β*νίά  (Γαδ  αίΐς  αηίε 
ι)  Κ  |  πολεμειστψ  Β*νίά  (Γ&δ  αϋς 
3.ηί6  ι)  ||  4  εμπεκται  Β*?^^Α^*  (εμ- 
ιταικται  ̂ 3)  Γ  ||  5  συμπεσιται  Κ* 
(συμπεσειτ.  Κ0·13)  συμπεσειτε  Α  |  7τε- 
διοί'  Κ*  (τταιδιοϊ'  Κ0·13)  |  ατειμο$  Β* 
(ατιμ.  Β13)  |  εντειμο|  Β  ||  6  οικιον  ΚΓ  | 
ειματιον  Β* ε  (ιματ.  Β13) :  ϊίβιτι  7  «- 
ματιον  Β  (νίχ  οοερ  ΐηδί  ε  Β13)  | 
εχ«  Κ*  (-χβ«  Κ0·13)  ||  7  <φ'  ̂ *  (-ρει 
Κε·5)  |  εκιν-η  Κ*  (-κείνη  ί^·1·) :  ίίειη 
ι8  |  αισομε  (ι°)  Κ*  (εσομαι  Κ0·13)  || 
8  ε  Κ*  (αι  Κε·3-  ε·13)  |  Ί\ωσσε  Κ*  (-σαι 
Κε·3' αΐ3)  |  απιθοννταις  Κ*  -τεϊ  Κ0·13 
απιθουντε$  ^*  (απειθ.  0*)  \  εταπι- 

νωθη Κ*  (εταττεΐϊ/.  Κε·^)  Α  ||  ιι  χι- 
ρωι>  Κ*  (χειρ.  Κ0·13)  ||  12  καλαμωντε 
Κ*  (-μωνται  Κ0·13)  |  αττετουί'ταί^  Κ'" 
(ατταιτοΐΊ/τεϊ  Κ0·13)  |  μακαρίζονται^  Κ* 
(-^τε5  Κε·13)  μαχαριζοντεϊ  Γ  ||  14  «ρι- 
σείν  Κ  ||  15  νμι$  Κ*  (-ρ·εΐ5  Κ0·13)  |  αδι- κείται Κ  αδεικειτε  Α  |  κατεσχννεται 
Κ*  (καταισχυν.  Κ0·13)  καταισχύνεται 
Α  ||  ι6  κιτωνας  Κ*  (χιτ.  (νίΰ))  | 
7Γε^οι;σαι  ΚΓ  ||  17  ταπινωσει  Κ*  (τα- 

πεινώσει Κ0·*3)  |  ανακαλνψι  Κ*  (-^ει 
Κ0·13)  ||  2ο  κλιδωναϊ  Κ*  (χλιδ.  Κε·5)  || 
24  εστε  ϋ,*  (-σται  Κ0·1·)  |  καιφαλης 
Κ*  (κεφ.  Κ0·13)  |  /ατωϊΌ5  Κ*  (χιτ. 
Κ0·15)  ||  25  μαχερα  βίδ  Κ  |  πεσιται 
Κ*  (π-εσειται  Κε-,')  |  ισχι;οι/ταυ  Κ* 
(-οντες  Κ€·1))  |  ταπινωθησονται  Κ* 
(ταπεινωθη.  Κε·13)  ||  20  καταλιφθηση 
Β*Ν*ς>*  (καταλειφθ. 



ΗΣ  ΑΙΑΣ 

[αρρ. 
IV  ι  ονιδισμορ  ΚΑ  ||  2  εκινη  Κ* 

(εκείνη  Κ0·13)  |  ειτιλαμφι  Κ*  (-ψει 
Ν^)  |  ύψωσε  Ν*  (-σαι  Κ^)  \  δόξασε 
Ν*  {-σαι  |  καταλιφθεν  Β*  ζ)* 
(καταλειφθεν  Β3*3  ζ)3)  ΚΓ:  ΐίεπι  3 
Β*Νζ)*  |1  3  εστε  Κ*  (-σται 
ίίεπι  6  |  υττολιφθεν  Β*(^*  (υττολειφθ. 
Β3ΐ3<23)  II  4  εκττλυη  Κ*  (-ζ/α  Κ0·13)  || 
5  σκιασι  ΚΓ 
V  I  ΊΓείΟνί  Β*  (7ΓΙ.   Β15)  ||  2  εμ«/α 

Κ:  ΐίεπι  4  εμι^α  ̂ *  (εμειν.  Κ0·13): 
ΐίεπι  7  εμι^α  Κ*(^*  (εμειρ.  Κ0·1^3) 
Ζ  |  -ποίησε  Κ*  (-σαι  Κ0·13) :  ΐίεπι  4> 
7  ||  3  κρεινατε  Β*  (κρι^.  Β13)  ||  \  ετει 
Β*  (ετι  Β3*3)  |  αιποιησα  Κ*  (ε7Γ. 
Ναβ,οΛ)  ||  5  εστε  (2°)  Κ*  (-σται 
Κ0·13):  ΐίεπι  29  II  6  τβ?  Κ*  (ταυ 
Κε·*>)  |  βρέξε  Β*?  (-£αι  Β^)  ||  8  εγ- 
ηειζΌνταις  Κ*  (-£οζ/Τ€$  Κ0·3·  ε·13)  6^74- 
ξοντβς  Ζ  |  οικησεται  Α  ||  9  μεγάλε 
Κ*  (-λαι  Κ0·13)  |  καλε  Β*  (-λαι  Β3*3)  | 
ενοικουνταις  Κ*  (-^τεϊ  Ν0·5)  ||  ίο  σττι- 
ρων  Κ*  (σπειρ.  Κ0·*3)  ||  ιι  διωκον- 
ται?  Κ*  (-ντε*  Κ0·13)  |  μένοντας 
Κ*  (-?τ«  Ν*·*)  |  ο^αι  Ν*  (ο^ε  Νε·13)  || 
12  7τεΐϊΌΐ;σΐϊ>  Β*  (·7γο\  Β13)  |  χιρω\  Κ* 
(χειρ.  Κ0·13)  ||  13  ειδενε  Κ*  (ειδε^αι 
^α*.  <=.!>)  |  χξίμον  Β*  (λί/[4<  Βι>)  |  δα. 
ψος  Β*  (διι/'.  Β13)  ||  ι4  διηννξεν  Ν  Ι 
διαλιπιν  Χ  ||  15  ταπινωθησεται  Κ  | 
ατειμασθησεται  Β*  (ατιμ.  Β13)  |  τα- 
πινωθησονται  Κ*  (ταπει^.  Κ0·13)  || 
17  απιλημμενων  ϊ<<^*  (α·7τειλ.  (^)3)  || 
19  ε^εισατω  Κ  |  ποιησι  Κ*  (-σει 
Κε)  |  ε«/α  (ι°)  Κ*  (α»α  Νε)  ||  21  συ?- 
αιτοί  Κ*  (συνετοί  Κ0·3· α1>)  ||  2  2  ττει- 
ΐΌί'τε?  Β*  (7Γίΐ/.  Β13)  πίνονται^  Κ  || 
'^3  δικαιούνται^  Κ*  (-ντες  Κ0·13)  |  αι- 
ρονταΐϊ  Κ*  (-^τεϊ  Κ0·13)  ||  24  συνκαυ- 
θησετε  Κ*  (-τα:  Κ0·13)  |  ανιμενης  Κ  Ι 
εστε  Κ  ||  25  χφα  Κ*  (χειρ.  ̂ ε·13)  ] 
θνησιμεα  Κ  |  εμμεσω  Α  ||  20  αρι  Κ* 
(-ρει  Κ0·13)  ||  27  πινασουσιν  Β*(^* 
(πειν.  Β3Ϊ3(23)  ΚΓ  |  κοπιασονσεϊ]  Ν  || 
2  8  οξια  ΚΑ^*  (ο£εα  (^3)  |  ελο-γει- 
σθησαν  Χ  |  κατεγευ  Κ  ||  29  λεονταις 
Κ*  (-ϊτεϊ  Κε·*3)  |  βοησι  Κ  (ΐίεπι  30)  | 
εκ/3αλι  Κ*  (-λει  ̂ ε.ϊ.)  ||  30  6Α.1ί/??  ̂ * 
(εκειν.  ̂ ε·13)  |  κυμενουσψ  Κ*  (κυμαιν. 

|  αττορεια  Β*  (-ρια  Β13) 
VI  2  δνσειν  ίεΓ  Κ*  (ε  εΓΕδίαηι  ε$ί)  | 

τε?  (3°)  Κ*  (ταυ  Ν*·*,  ε·13)  ||  5  Χ'λ^ 
1)13  Ν*  (χείλ.  ̂ ε.ι>)  |  €μμ€σω  β*  (εν 
μ.  Β13)  ΝΑΓ  ||  6  χιρει  Κ*  (χειρι 
χειρη  &ά-Ά)  I  λαβεώι  Β*  (λα/3ιδι  Β13)  || 
7  χιΚεων  Κ*  (χειλ.  Κ0·13)  ||  8  αττοστι- 
λον  Κ*  (-στειλ.  ̂ ε·13)  Α?  |  μαι  Κ*  (με 
^ε·13)  ||  9  ακονσεται  Κ  |  βλεψηται  Κ 
βΧεψεται  Γ   ||   ίο  ειδωσ^  ̂ *  (ιδ. 

|  ακουσωσειν  Κ*  (ε  ειιπι  ρπηεί 
εί  εΓ&δππι)  |  σννωσειν  Κ*  (ε  ειιπι 
ρυηεί  εί  εΓ&δνιπι)  |  ιασομε  Κ*  (-μαι 
Ν0·13)  ||  1 1  ττολίί  ξ)*  (-λευ  Ρ3)  |  κα- 
τοικισθαι  Β*  (-κεισθ.  Β3ΐ>  εί  κίεηίί- 
άειη)  κατοικεισθε  £\*  (-σθαι  Κ0·13)  |  κα- 
ταλιφθησεται  (καταλειφθ.  ̂ 1) 
Γ  ||  12  καταλιφθεντες  Β*(^*  (κατα- 

λειφθ. Β^ι3^3)  Γ 
VII  I  πολέμησε  Κ*  (-σαι  Κε.1>)  [ 

τΓολιορκησε  Κ*  (-σαι  £\ε.ΐ>)  ||  ̂  συναι/- 
τησειν  Κ*  (ε  ειιπι  ριιηεί  εί  εΓ&δυηι)  | 
καταλιφθεις  ΚΑ  καταλιφθις  Γ:  ίίεπι 
22  καταλιφθεις  ΚΑ(^*  (-λειφθ.  ̂ &) 
Γ  ||  4  ερ£9  Κ*  (-ρει?  Κ6·^)  |  0υλα^ε  Κ* 
(-ξαι  Κε.ΐ3)  |  ησνχασε  Κ*  (-σαι  Κε·^) 
ισυχασαι  Γ  |  ασθενιτω  Κ  ||  6  Ιοι-δεαν 
Κ  |  σννλαλησανταις  Κ*  (-ί'τε5  Κ0·3)  || 
8  καιφαλη  (ι°)  Κ*  (^ε0.  Νε·3·ε·ΐ>): 
ΐίεπι  9  (2°)  και0.  Κ*  (κεφ.  Νε·13)  | 
εκλι^ει  Β*<2*  (εκλειψ.  Β^Ο.*)  Κ  || 
9  ττιστενσηται  Κ  |  σννηται  Κ0·*»  || 
II  σημιον  Β* νίά  Κ*  ̂ *  (σημειον 
Β;Λ  ̂ ε  ΐ3  ξ)3) :  ΐίεπι  14  Κ*^*  (-μειοϊ* 
Κε·ι)^3)  ||  12  πιρασω  Κ  ||  13  μεικρον 
Β*  (μικρ.  Β3ΐ>)  |  παρέχεται  Α(^*  (-Τ6 
^3)  ||  ι5  ττροελεσθε  Β*  (-σθαι  Β3·3)  || ΐ6  αττιθει  Γ  |  καταλιφθησεται 
(καταλειφθ.  (^3)  ||  ι;  επα^ι  Κ  || 
ι8  εστε  Κ*  (-σται  Κε  ΐ3) :  ΐίειη  21, 
23  |  μΐΊε$  Β*  (μυιαι$  Β3Ϊ3)  |  εκΊί/^  Κ* (εκείνη  Κ^):  ΐίεηι  2θ,  21,  23  II 
19  ελενσοντε  Κε·3  (-νται  Κ0·13)  |  φα- 
ραγξειν  Κ*  (-γ^'^  Κ0·13)  |  σττηλεα  Κ  [| 
2θ  ξνρησι  Κ*  (-σει  Κ0·1·3)  |  καιφαλην 
Κ*  (λ:ε0.  Κ0·13)  ||  22  ττλιστον  ί<^* 
(ττλειστ.  (^3)  ||  23  χειλιαι,  χειλιωΐ' 
Β*  (χιλ.  Β?)  ||  25  εκι  Κ*  (εκει  Κ^) 

VIII  ι  ττοιησε  Κ*  (-σαι  ̂ ε·13)  || 
3  ττροφητειν  Κ*  (-τυ/  Κε)  |  εγγαστρι 
Α  ||  4  ττίδιοί/  Κ*  (τταιδ.  ̂ ε·13)  I  \?/α- 
ψετε  Κ*  (-τα*  ί^·13)  ||  5  λαλτ/σε  Κ  || 
6  ί7συχει  Γ  ||  γ  τιχος  Ν*  (τειχ.  «ε.ΐ.)  || 
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8  α<ρελι  Κ*  (-λει  Νε·13)  |  αρε  Ν*  (-ραι 
#ζλ>)  |  τΓ\νρωσβ  χ*  (-ρωσαί  Ν0·13)  \\ 
9  ηττασθαι  (ι°)  Ν  ζ)*  (-σθβ  ζ)3)  |  ητ- 
τηθησεσθαι  ̂ *  {-σθβ  0*)  ||  ίο  /3ου- 
λευσησθαι  Κ0·5  (δϊο)  |  λαλησηται  Α  | 
υμειν  Β*  (-μιν  Β3)  ||  II  χιρει  Κ*  (χει- 
ρει  ̂ε·1))  |  απιθονσιν  ΝΑ<3*  (απειθ. 
0.*)  |  ττορία  Νζ)*  (-ρεια  ζ)3)  ||  12  τα- 
ραχθηται  Κ  ||  13  εστε  Κ*  (-σται  Κ0·1*): 
ίίειη  14,  ι8,  21  ||  14  ουκ  Κ  |  συναν- 
τησεσθαι  Α  ζ)*  (-σ0ε  ζ)3)  ||  1 5  κε  (2°) 
Κ*  (και  &ε.ι>)  |  ε-γ-γειουσιν  Κ  ||  17  ερι 
Κ  ||  ΐ8  ττεδια  Κ*  (τταώ.  |  σημια 
Κ  |  ορι  Κ  ||  19  ειπωσειν  Κ*  (-σιν  | 
ε^αστρειμυθους  Β3  (ε^αστριμ.  Βι')  || 
2ο  δωναι  Β*  (δούναι  Β5(νίά')  ||  21  λει- 
μο?  Β*  (λιμ.  Β5)  |  τπϊ/ασ^τε  Ν*  ς)* 
(ττειν.  Κ0·1^»)  ΑΓ  |  λυπηθησεσθαι 
Α  |  εριτε  Ν*  (εριται  Νε·ΐ>  [510])  ερει- 
ται  Α  ||  22  θλειψεις  Β*  (θλειψις  Β3 
6>λι^ΐ5  Β13)  |  βλεττιν  Ν 

IX  ι  παραλειαν  Β*  (-λιαζ>  Β13)  || 
2  σκοτι  (-τει  (^3)  Γ  ||  3  πλιστον 
Ν*  ξ)*  (πλειστ.  ̂ ε·^3)  I  ευφρενο- 
μενοί  Κ  ||  5  ̂ ιματιον  Β*  (ιμ.  Β*13)  | 
αποτεισουσιν  Β*  (αποτισ.  Β13)  ||  6  πε- 

δίον Κ*  (παιδ.  Κ0·13)  |  καλείτε  Β* 
(-ται  Β313)  καλιτε  Ν*  (καλείται  Ν0·13)  | 
ιρ^ν  Β*  (ειρ.  Β35)  ||  7  'Ρ^ϊ  Κ* 
(εφ.  Κ0·13)  |  βασιλιαν  Ν*  ζ)*  (-λειαν 
{^ε.β(^);ι)  |  κατόρθωσε  "£*  (κατορθωσαι 

||  8  αττεστιλεν  Ν  ||  9  υ/8ρι  ΝΓ  || 
ΙΟ  πληνθοι  Γ  |  συκαμεινους  Β*  (-μιν. 
Β5)  ||  ιι  εκχθρους  Α  ||  12  επει  Α  || 
14  αφιλεν  Κ  |  καιφαλη\  Κ*  (κε<ρ.  Κ0·13)  | 
μεικρον  Β*  (μικρ.  Β3*3)  ||  17  ελεησι 
Κ*  (-σει  ̂ οΐ3)  ||  ι8  συνκαταφα-γετε 
Κ*  (-ται  Κ0·*3)  ||  19  σννκεκαυτε 
(-ται  Ν0·*3)  |  εστε  Ν*  (-σται  «ε·1»)  || 
2θ  εκκλινι  Κ*  (-νει  ϋ.€-*>)  |  πινασι  ̂  
πινασει  Α(^*  (παν.  (,)3)  |  βραχειονο% 
Β*  [βράχων.  Β13) 
Χ  2  εκκλεινοντες  Β*  (-κλιν.  Β13) 

Α  |  εινε  Ν*  (-ναι  Κ^)  ||  3  θλίψεις 
Β*  0λ«^Μ  Β3  (0λιι//υ  Β*3)  σλιιρευ  Ν  | 
κ'αταφενξεσθαι  Α  Ι  καταλιψεται  Κ 
καταλιψετε  Α^*  (καταλειψ.  ̂ 3)  || 
4  εμπεσιν  Κ*  (-σειν  \  επει  Α  || 
6  ποίησε  Κ*  (-σαι  ̂ ε.^  |  καταττατιν 
^*  (-Τ61Ι/  «ε-ΐ')  ||  7  οι/κ]  ουχ  ΚΑ  || 
9  ερι  Κ  ||  ιι  χίροποιητοις  Κ*  (χείρον. 

^ε·13)  |  ιδωλου  Κ  ||  12  εστε  Κ*  (-σται 
Κ0·13:  ίίειη  17,  ι8):  ίίειη  2ο,  2ΐ 
Κ  |  ορι  Κ  (  εττα^ι  Κ*  (-ζει  Χ.^)  \  εττει 
(2°)  Β*  (εττι  Β13)  ||  13  ισχύει  Κ*  (-υι 

||  ι4  σισω  Κ($*  (σεισ.  Ρ3)  | 
χιρι  Κ*  (χειρι  ̂ ε.Ι;)  |  διαφευξετε  Κ* 
(-ται  ̂ ε·^)  |  ραι  Ν*  (με  |  αντι- 
ττη  Κ*  (αντείττΎ)  \\ζ·^)  \\  15  δοξασθη- 
σετε  Κ*  (-ται  ̂ ε·5)  |  α^ειι/τ;  Β*  (αξιν. 
Β5)  ||  17  αγιασι  6<  ||  ι8  εκίνη  Κ* 
(εκειν.  Κ°.ΐ3)  ||  19  καταλίφθεντεςΒ*^)* 
(καταλειφθ.  Β^ψ*)  Γ  |  εσοντε  Κ* 
(-ρται  ̂ ε.ΐ))  |  ττεδιον  Κ  ||  2θ  ουκαιτί 
Κ*  (-ετι  ̂ ε·^.ε.ΐ3)  |  καταλίφθεν 
(καταλειφθ.  ζ)Ε)  Γ:  ΐίειπ  21  κατα- 
λίφθεν  Β*^*  (καταλειφθ.  Β^<^*) 
Γ  ||  22  κε  (2°)  Κ*  (και  Κ*·*)  || 
23  ττοιησι  Κ  ||  25  ετει  Β*  (ετι  Β13)  | 
μεικρον  Β*  (μικρ.  Β13)  ||  20  θλειψεως 
Β*  (0λι^.  Β13)  ||  28  ηξι  Κ*  (-ξει  || 
29  ληψεται  Β5  ||  32  παρακαλείται  ΐ>Ϊ5 
^*  (-τε  ̂ ?ι)  ιταρακαλιται  (2°)  Κ* 
(παρακαλείται  ̂ ε·13)  |  /χιναι  Κ*  (ρ.ειν. ^ε·13)  |  χειρει  Κ  ||  33  υ^Ρ4  ̂   II  34 

χερα  Κ XI  ι  αναβ-ησαιται  Α*  (-σεται  Α?)  || 
3  λαλειαν  Α  |  ελεξει  Κ*  (βλε7^ει 
^ε·13)  ||  4  κ/Μ"*  ̂ *  Κ0·5)  |  τα- 
ττΐί/ω  ΚΑ  |  ττατα£ι  Κ*  (-^ει  Κε-ΐ3)  | 
χιλεων  Κ  |  ανελι  Κ*  (-λει  ̂ ε·13)  || 
6  παρδαλευ  Κ*  (-λΐ5  Κ0·13)  |  πεδίον 
Κ  (ίίεπι  8)  |  μεικρον  Β*  (μικρ.  Βα1))  || 
7  7τεδια  Κ  ||  8  χιρα  Κ*  (χειρ.  Κ^13) : 
ΐίεπι  ιι  (χειρ.  Κ0·3)  ||  9  κατακαλνψε 
Κ  ||  ίο  αρχιν  Κ*  (-χειν  Κ0·13)  |  εστε 
(2°)  Κ*  (-σται  Κ0·3):  ΐίεπι  ι6  (2°) 
(-σται  Κ0·5)  |  αναπαύσεις  Β*  (-σι$ 
Β313)  ||  1 1  εστε  Κ  |  εκινη  Κ*  (-κειν. 
Κε·3)  |  διξε  Κ*  δι^αι  Κε·3  ζ)*  (δει^αι 
^3)  |  ̂λωσε  Κ*  (^λωσαι  Κ0·3)  | 
καταλιφθεν  Κζ)*  (-λειφθεν  |  κα- 
ταλιφθη  Κ^*  (-λειφθη  ̂ 3)  ||  12  στ/- 
ριον  (σημειον  (^Ά)  \\  13  αφερε- 
θησεται  Β*  (αφαιρ.  Β3*3)  Κ  |  ξηλωσι 
Κ  |  θλειψει  Β  ||  15  ερημωσι  Κ  |  επι- 
/3αλι  Κ*  (-λει  Κε-ή  |  /3ιεω  Κ*  (βιαιω 
^ο.Ά,οΛή  |  νποδημασι  Β'3  ||  ΐ6  κατα- 
λιφθεντι  Β*ς>*  (καταλειφθ.  Β3ι3^3) Γ 

XII  ι  εκιι>77  Κ*  (-κείνη  Κ.ζΛ>)  \  ωρ- 
~γεισθη?  Κ  ||  2  εσορε  Κ*  (-μαι  Κ^13)  | 
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[ΑΡΡ. 
ενέσεις  Ν*  (ε  3°  οηπι  ρύποι :  αινεσις 

II  4  νμνιτε  Κ  υμνείται  0*  (-τε 
|  μιμνισκεσθε  Γ  ||  6  ευφραινεσθαι 

Ο,  |  εμμεσω  ΑΓ 
XIII  ι  παιδινου  Α  |  σημιον  &νΑ(^* 

σημβίον  ζ)3)  |  αντοΐς  Β5  |  χιρι  ̂ * 
χειρ.  Κ0·13)  ||  3  πλήρωσε  (-σαι 
Κ0·13)  ||  4  εντεταλτε  (-λται  Ν0·*3)  | 
ε(?ίΊ  Ν*  (-νει  Ν0·13)  |  οπλωμαχω  Γ?  || 
5  καταφθιραι  Γ  ||  6  ολολνζεται  ̂ * 
(-τε  ζ)*)  (Ι  7  διλιασεί  Β*(^*  (δειλ. 
Β^ζ)*)  ΝΑΓ  ||  8  ωδεινες  Β*  (ωδιν. 
Β13)  Γ  |  γυνεκοί  Κ*  (γνναικ.  Κ0·13)  || 
9  ανειατος  Β*  (ανιατ.  Β13)  |  0εινε  Ν  || 
ίο  δωσι  Κ*  (-σει  Κ0·13)  ||  ιι  ασεβεσι 
Β5  |  νβρειν(ι°)  Κ  |  υ/3ι|  (2°)  Κ*  (υ/3ριν 
&$ε)  |  ταπινωσω  Κ*  (ταπειν.  0,°·^)  \\ 
12  χρνσεων  Α  ||  13  σισθησεται  ̂ (^* 
(σειο-0.  ί^3)  ||  15  €ΐσι  Β5  |  μαχερα  Ν  || 
17  επε~γιρω  Κ*  (-~γειρω  ί^·13)  |  λογει- 
ξΌνται  &  |  χ/παρ  (χρειαν  <^)Ε)  | 
έχουσα  Β15  ||  ι8  σνντρειψονσιν  Β* 
(σνντριψονσι  Β13)  |  ελεησωσειν  ̂   || 
19  καλίταί  ̂ *  (καλείται  ̂ ς·13)  κα- 

λείτε Α  ||  2θ  ττοιμαινες  Α(^*  (ποι- 
μεν.  Ο^3)  Γ  ||  2ΐ  αναπανσοντε  (ι°) 
Ν*  (-νται  Ν^)  |  ε/οι  (2°)  Ν*  (-κει 
^ε·ϊ>)  |  σιρηνες  Γ  |  δεμονια  £ν*  (δαιμ. 
^.3,  αΐ>)  ||  22  κατοικησουσι  Β13  |  βχει- 
νοι  Β*  (εχιν.  Β13)  Ν 

XIV  ι  ελεησι  Ν*  (-σει  |  κυ- 
ρΐΟ$]  7Γ17ΓΙ  (^"^  (ίίβΠΙ   22  ΐ>15,  24,  26, 
32)  |  αναπαυσοντε  ^*  (-ται  ̂ ε·1))  || 
2  κατακληρονομησονσι  Β13  |  εχμαλω- 
τοι  Ν*  (αιχμ.  Ν^)  ||  3  Ν* 
-σται  Ν0·13):  ίίβηι  19  |  εκινη  Κ* 
-κειν.  Κ0·13)  ||  4  λ^ι/·"^  Β13  |  ανατε- 
παυτε  (ΐ°)  Κ  |  απετων  Κ*  (απαιτ. 
^ε·*3)  ||  5  σννετρειψεν  Β*  (-τριψεν 
Β13)  ||  6  ανειατω  Β*  (ανιατ.  Β5)  | 
εφισατο  (-φεισ.  Ο3-)  ||  9  σι;ϊ/- 
αντισας  Γ  |  εγιραντες  £ν*  (εγειρ.  ̂ ε·*3)  | 
βασιλις  Ν*  (-λευ  Κ0·13)  ||  ίο  ̂ μειν  Β* 
(ϊ^/χιν  Β13)  ̂   ||  1 1  στρωσονσι  Β13  |  κα- 
τακατακαλνμμα  Γ*  ||  13  ο/)ΐ  ̂   || 
15  θεμελεια  Α  ||  ι6  ειδοντεί  Κ  | 
σιων  (σειων  Ο3-)  ||  17  καθειλε 
Β13  καθιλεν  Ν  |  ελκσε  Β13  ||  19  ρ?7- 
07?σ·>?  Κ*  (ρι</>.  Κ?)  |  μαχεραις  &  μά- 

χαιρες Γ  |  καταβενοντων  Κ*  (-βαιν. 
\  εματι  Ν*  (αιμ.  Ν^)  ||  2θ  μι- 

νης  Κ*  (μειν.  ̂ ε·13)  ||  21  αναστωσι 
Β13  αναστωσειν  ^*  (-σιν  Κ0·13)  |  «λι;- 
ρονομησωσι  Β13  ||  23  εχεΐί/ου5  Β* 
(εχιν.  Β13)  ̂ Α  ||  24  βεβουλευμε  Κ* 
(-Αίαι  ̂ ε·13)  |  μενι  Ν*  (-νει  ί<ε.ΐ>)  || 
25  απόλεσε  ^  \  αφερεθησεται  (ι°) 
Β*&ζ*  (α0αιρ.  Β^^ε.ΐ3)  ||  26  /3ε/3οι/- 
λευτε  ̂ *  (-ται  Κ0·13)  ||  29  σννετρειβη 
Β*  {-τριβή  Β13)  |  7Γεοντο?  Ν*  (τται. 
^ο.&,  ο.ΐ>)  ||  β0  φψης  Β*  Κ*  (ειρήνης 
Β^^ε,Β)  |  α„ελι  (χο)  ̂ *  (_λε4  Κο.Ι,)  | 
λειμω  Β*  (λι/*.  Β13)  ||  31  άρχετε  Χ* 
(-ται  ̂ ε.^  |  ίναι  ̂ *  (είϊ,αι  ̂ ε.Ι))  || 
32  ταπινοι  ̂ ί*  (ταπειν.  Ι^ε·13) 
XV  ι  απόλιται  1}ΐ5  ̂ *  (απολειται 

^ε·13):  ίίεπι  2  |  τιχο?  Ν*Α*  (τειχ. 
Ν^Α**)  ||  2  λυιτισθε  Χ*  (Χνττεισθε 
^ε·13)  λυπεισθαι  Γ  |  ε/α  δί*  (-κει  Κ<=·^)  | 
αναβησεσθαι  ̂ Α(^*ν'ιά  (-σθε  ̂ ^) Γ  |  κλεειν  ̂ *  (κλαί.  Κ<=·1>)  Γ  |  βρα- 
χειονες  Β*  (βραχίονες  Β13)  ||  3  τε5 
(ι°)  ̂ *  (ταΐ5  ̂ ε.3,0.^  |  πλατείες  Κ* 
(πλατειαις  ̂ ε·3·  ε·13)  πλατιαις  Α^* 
(-τειαυ  ̂ 3)  |  περιζωσασθαι  Γ  |  κο- 
πτεσθαι  Α  |  ολολνξεται  Γ*  (-λύνετε 
Γ1^))  ||  5  εστι  Β^?  |  κλεοντεϊ  ̂ * 
(κλαιοντεϊ  ̂ ε·13)  |  σισμος  ̂ *  (σεισμ. 
0.*)  ||  6  εκλύει  Β*^*  (-λει^.  Β*13  ζ)3) 
^ΑΓ  ||  7  ̂ λλι  Ν*  (μέλλει  &^*>)  || 
9  εματος  ̂ *  (αι/χ.  ̂ ε.3,  ο.^ XVI  2  7ΓετΐίΌυ  ̂   |  έπειτα  δε  | 
ττλιονα  (πλείονα  ||  3  ποίει 
τε  Β13  |  εμμεσημβρινη  Κ  εν  μεσιμ- 
βρηνη  Α  ||  4  παροικησονσι  Β13  || 
5  καθιειτε  ΑΓ  ||  7  ολολυξι  ίί*  (-ξει 
^ε·13)  |  Μωα/3ειτιδει  Β  |  μελετησις  || 
8  τταιδια  6*^0*^  (ττεδ.  Β^3)  Α  | 
καταπεινοντες  Β  |  καταπατησεται  Β13  | 
συναψηται  Γ  |  πλανηθήτε  Β13  |  εν- 
κατελιφθησαν  ^  εγκατελιφθησαν  ^* 
(εγκατελειφθ.  ̂ ^)  ||  ίο  πεπαυτε  £<* (-ται  ̂ ε·13)  ||  ιι  τιχοϊ  (τειχ. 
^ο.ΐ)ρ3)  ̂   |  ο/εκενισαϊ  ^Α  ||  12  χι- 
ροποιητα  ̂ *  (χειρ.  ̂ ε·13)  |  προσεν- 
ξασθε  Β*  (-σ^αι  Β**3)  |  δυντ7τε  Γ  !| 
14  καταλιφθησεται  Β*  0*  (κατα- 
λειφθ.  Β313  ζ)*)  ̂  XVII  2  εστε  Ν  (ίίειτι  4)  II  3  βα- 

σιλιά ζ)*  (-λεια  ̂ ^)  |  βελτειων  Β* 
(-τιων  Β13)  ||  4  ̂ «ινη  Κ*  (-κειν.  Κε1>) : 
ϊίεηι  7>  9  I  €κλιψι$  #0*  (εκλειψις 
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(^3)  Γ  εκλιψεις  Α  |  σισθησεται  ̂ * 
{σεισθ.  Γ   ||   5  φο.ραΊΊη  Γ  || 
6  καταλιφθη  (ι°)  Β*  {-λειφθ.  Β3*3) 
^*  (ι°)  {-λειφθ.  ζ)3)  Ν  (1)18)  |  τρυ 
ΒΝζ)*  (τρευ  ζ)3)  ||  8  χιρων  Ν*  (χειρ. 
Ν013)  ||  9  «  ̂ *  (α»  Ν0·3·0·13)  |  ττρωσ- 
ωπου  Κ  ||  1 1  σπιρης  £ί*  (σπειρ.  Κε·1)) 
σπηρης  Γ  ||  12  κυμενουσα  £ί  |  ταραχ- 
θησεσθαι  ΝΑζ)*  (-σ0ε  ξ)3)  Γ  ||  13  κα- 
τβγεί?  ̂   |  φαιρουσα 

XVIII  2  επεκινα  Ν*  (ίτορ.  Ν0·13)  || 
3  σημιον  {-μείον  (^)3)  ||  4  πολι 
Κ  ||  5  ομφακειζουσα  ^  |  αφελι  Κ* 
(-λει  Ν^)  |  μεικρα  Β*  (ρικρ.  Β15)  || 
6  καταλιψει  Β*  ζ)*  (-λεφ  Β^ζ)3) 
^  |  πετινοις  Κ  |  πετινα  Ν  ||  7  ε/ίΐϊΌ> 
^*  (-κειι*.  ίί0·13)  |  τεθλειμμενον 
{τεθλιμμ.  (^3)  |  μερι  Κ*  (-ρει  Νεΐ3) 
XIX  ι  Κ*  (.£ει  Κ0·15)  |  σισθη- 

σεται  {σεισθ.  (^)3)  |  χιροποιητα 
Κ*  {χειροιτ.  Κ0·13)  ||  2  αΐ7Γ  Κ*  (67Γ 
^ο.α,  ο.Ιι).  ί<-6Π1  Ι2  |  Εγι»7ΓΤΐου5  Κ* 
(Αΐ7·  ̂ °·3' ζΛι)  !  πολεμησι  Ν*  (-σει 
Ν^)  |  ττολευ  Β*  (-λυ  Β3*3):  ίίβπι  ι8 
1)Ϊ5  |  πόλειν  Β*  (-λιι>  Β13)  ||  \  χφα$ 
Ν*  {χειρ.  Νε-*>)  ||  5  εκλιφι  Ν*  (-^ει 
Νεΐ3)  εκλύει  Αξ>*  {εκλειψ.  ξ)3)  Γ  || 
6  εκλιψουσιν  ΝΑ(^*  (εκλειψ.  (^3)  Γ  | 
ελ6  Ν*  (-λει  Κ0·*3)  ||  8  αμφίβολα  Ν* 
(-λευ  ̂ ε·15)  ||  9  εσχννη  Ν*  {αισχύνη 

||  ίο  ποιουνταις  Κ*  (-τεϊ  ΚΟΪ3)  || 
II  ερίται  Ν*  (-ρειτ.  Ν0·*3)  |  ημις  Κ* 
(-μει<?  ̂ ε·1))  ||  12  εισι  Β5  |  βεβονλεντε 
Κ  II  13  αρχονταις  \)Ί$  Κ*  {άρχοντες 
^α.Ε,ο.ί))  ||  Ι4  πλανάτε  Ν  |  αιμω^  (ι 
δυρβΓδΟΓ)  Γ  ||  15  κε  (ι°)  Κ*  (και 
Κο.*,  <:.!>)  |  ττοιησι  Ν*  {-σει  Κ^)  | 
κφαλην  Κ*  (κε<ρ.  Ν0·13)  ||  ιό  εκιρη  Κ* 
(-κειν.  &Νε1)):  ϊΐεηι  ι8,  19,  21,  23,  24  | 
7υϊ>εκε$  Κ  |  χιροί  £\*  (χειρ.  ̂ ε1))  |  εττι- 
βαλι  Κ*  (-λει  Ν^)  ||  ι8  εσοντε  Κ* 
{έσονται  ̂ ε·13)  |  όμνυντες  Β15  |  7Γολι$ 
(2°)]  7τολεΐ5  Ν*  (-λυ  Κ?)  ||  ι8,  19  ηοη 
θΪ5ΐ  Β  ||  19  ̂ στε  Κ*  {-σται  ̂ ε1):  ΐΐβπι 
23) :  ϊΐεπι  24  εστε  Κ  ||  2θ  σημιον  ̂ * 
{σημειον  ̂ η)  |  θλειβοντας  Α  |  α7το- 
στελι  Κ*  (-λει  ̂ ε·1))  ||  2  1  Ε7υτττιοΐ5 
Κ*  (Αιγ·  Μ6··».6·1»)  |  ΐΓοιησουσι  Υ>χ>  \ 
αποδωσουσι  Β5  ||  22  παταξι  Κ*  {-ξει 
ϋ.^)  |  ειασεται  ̂   ||  23  εισελευσοντε 
Ν*  {-νται  ̂ ε1') 

XX  2  υττόλυσε  ̂ *  (-σαι  ̂ ε·'5)  || 
3  πεπορευτε  ίί*  (-ται  ̂ ε·ί>)  |  εστε  Κ* 
(-σται  ̂ εΐ5)  |  ση  μια  ̂ *  {-μεια  ̂ 3)  || 
5  εσχννθησονται  Κ*  (αισχ.  ί^0·13)  I 
ηττηθενταΐϊ  £\*  (-τε?  ̂ ε1:))  ||  6  εκινη 
^*  (-κειν.  |  ημι$  Κ*  (-ρεΐ5  ̂ ε·1)) 
XXI  ι  κατεγυ  Κ  ||  2  α0ετι  ̂ * 

(-τει  |  ανομι  Χ*  (-ρ,ει  Κε·^)  || 
3  ωδεινες  Β*  (ωδιν.  Β13)  Γ  |  άκουσε 
Κ*  {-σαι  |  βλεττιν  Κ*  (-ττειν 
^ε-1))  I!  5  0αγεται  ̂   |  πειεται  &  | 
άρχονται  Κ*  (-ρτεϊ  ί^0-13)  |  θυραιους 
<5*νίά  (^υρεοι;?  ̂ ?ι)  ||  6  ειττε  Β13  |  ιδευ 
Γ  ||  7  ι*™*  Κ*  (-ττευ  ίίε·13)  |  κε  (30) 
Χ*  {και  Νε)  |  αναναβατην  (2°)  Ν  | 
ακροασε  ̂ ί*  (-σαι  Κ0·13)  ||  9  ειδου  ̂ * 
(ιδ.  £\ε)  |  χιροποιητα  Ϊν*  {χειρ-  ̂ ζ·^)  II 
ΙΟ  ανην-/ειλεν  ϊτ\5ί  ̂   ||  ιι  /ίαλι  Κ* 
(-λει  Κ^)  ||  12  ξ-ητι  ̂ *  (-τει  ̂ -Ι3)  || 
14  διψωντει  ̂ ν*  (-τι  ̂ ?)  |  φαιρετε  Α 
φερετ}  Γ  |  συναντάται  Γ  |  φευ^ουσι 
Β13  ||  ι6  ε^λιτ/ζει  Β*  (-λει^.  Β3ί3)  ΑΓ 
εκλι^ι  ί<*  (-^ει  ̂ ε·3·  ̂ ·3) XXII  ι  ματεα  Ν  ||  2  σου  (20)]  ο 
ου  Κ01·3  (οογγ  σου)  ||  3  αρχονταις  Κ  | 
ισχυοϊ'ταυ  ̂   |  πεφευ-γασι  (2°)  Β13  || 
4  ρ.ο  (μου  ̂ ε·3)  ||  5  φαρα^ει  Β* 
(-7Υ4  Β313)  |  μεικρου  Β*  {μικρ.  Β13) : 
ϊΐβπι  24  (μικρ.  Β313)  |  επει  Β*  (επι 
Β13)  ||  6  ανάβατε  Κ*  (-ται  Κ^)  | 
συί'α7ω7'ί  Β13  ||  7  ίτττυ  (-7Γ7τει? 
Νε·13)  ||  8  'εμβλεψοντε  Ν*  (-ι/ται  | 
εκίϊ'τ;  Κ*  {-κειν.  ̂ ε·1))  :  ίΐεπι  12,  2θ, 
25  II  9  7Ι"λιου5  ̂   |  αρχεας  £\  (ΐίεηι 
ΐΐ)  |  κολυμβιθρας  Γ  ||  ίο  τιχους  Κ* 
(τειχ.  ̂ ί^13)  |  7τολι  ̂   ||  1 1  κτεισά|τα 
Α  ||  13  θυονταιι  Χ*  {-ντε$  || 
14  υμειν  Β*  (-μιν  Β13)  |  αποθανηται 
Κ  ||  ΐ6  μνημιον  (ι°)  £«3*  {-μείον 
ζ)3):  (2°)  ί<ε·3  ||  17  εκτρειψει  Β";' 
{εκτριφει  Β13)  εκτριφι  Κ*  {εκτριψει 
^)  |  α0ελι  Κ*  (α0ελει  ̂ ε·»3)  || 
ΐ8  ρει^ει  Β*  (ριι/'.  Β'-3)  ρτ/^"  ̂ * 
(ρι^.  «?)  |  εκι  Κ*  {εκει  ̂ ·'3)  | 
έ'ησι  ̂ ν*  (-σει  ̂ ε·13)  |  ατειμιαν  Β* 
{ατιμ.  Β'')  ||  2θ  εστε  ̂   (ίίειτι  21, 
24)  |  ττεδα  ̂   ||  2 1  χιρα5  ϊ<*  (%«ρ· 
^ε·13)  ||  22  κ-λισει  Α  ||  24  κε  (2°)  ί<* 
(και  ̂ ο·^  (νΐθ),  0.1^)  ||  25  κεινηθησεται 
Β*  {κιν.  Β13)  ί\ΑΓ  |  αφερεθησεται  Β* 

{αφαιρ.  Β313) 
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[αρρ. 
XXIII  I  ολολυ  ..ται  Γ  ||  2  εποι- 

κούνται* Κ  II  4  εσχυνθητι  Κ*  (αισχ. 
Ν^)  |  ωδεινον  Β*  (-διν.  Β*3)  Νε·^  || 
7  ουκ  Ν  ||  8  ισχυι  ̂ *ν^(^  (-υει  ζ)3): 
ΐίεπι  ιι  Νε(?*>>  0*  (-υέί  ξ)3)  ΑΓ  || 
9  ατειμασαι  Β*  (ατιμ.  Β13)  ατίμασε 
Ν*  (-σαι  Ν0·13)  ||  ιι  χι/>  Κ*  (χει/3 
Κο(»1>))  |  ενετιλατο  Β*  Κ*  (εκετειλ. 
Β&ϊ.^ε(?ΐ))^  |  α7Γολ€<Γ€  Κ*  (απολεσαι 
Κε<?ι>))  ||  12  εκι  Ν*  (εκει  Χ^)  |  ανά- 

παυσες Β*  (-συ  Β313)  Α  ||  15  εστε 
ίβΓ  Κ*  (-σται  Κ0·13):  ΐίεπι  ι6:  ΐίεπι 
ΐ8  εστε  Ν  |  εκινη  Ν*  (εκειν.  Φ·1»)  | 
καταλιφθησεται  Κζ)*νίά  (-λειφθ.  φ) 
Γ  ||  ι6  ττολευ  Β313  Κε·ΐ>  |  μνια  ΚΑζ)* 
(μνεία  (^3)  |  αρχεον  Κ  ||  17  βασιλιάς 
Φ*  (-λειαυ  ζ)3)  ||  ι8  εμπορεία  (2°)  Β* 
(-ρια    Β13)   |   εμπλησθηνε    ϊ\*  (-ναι 

XXIV  ι  κάταφθψι  Ν*  (-φθείρει 
Ν0·13)  |  ερημωσι  Κ*  (-σει  Κε·£>)  |  ανα- 

καλεί ^*  (-^ει  Κ0·13)  |  διασπερι 
(-ρει  Ν0·13)  ||  2  εστε  βΐδ  Κ*  (-σται 
Κ0·13):  ΐίεπι  15  (ι°),  ι8  |  θεραπενα 
Ν*  (-παινα  |  οφιλι  Ν*  (οφιλει 
Κ^)  ||  6  εδετε  Β*  (-ται  ΒΛ)  Ν  |  κα- 
τοικουνταις  ^*  (-ντεϊ  ̂ ε·13)  |  κατα- 
λιφθησονται  (-λειφθ.  (^)3) :  ΐίεπι 
12  Νζ)*Γ  ||  7  πενθησι  βΐδ  Ν*  (-σει 
^ε·*3)  |  ευφρενομενοι  ̂   ||  8  πεπαυτε 
ΐεΓ  Κ*  (-ται  ̂ °·13):  ΐίεπι  1 1  II  9  πι- 
νουσειν  &\*  (-σιν  πιννονσιν  (ν 
δπρεΓδΟΓ)  ί^^51-  | ]  ίο  πολευ  Β*  (-λυ 
Β3*3)  |  κλισι  Ν*  κλίσει  Κ^Αζ)*  (κλεί- 

σει (^)3)  ||  II  ολολυζεται  Κ0·*3)  ||  13  εμ- 
μεσω  ΑΓ  |  παυσητε  (-ται  ̂ ε.1>) 
Α  ||  14  καταλιφθεντες  ^ζ)*  (Λειφθ. 
ζ)3)  Γ  ||  17  τταγευ  Κ*  (-γυ  Κ°)  || 
ι8  εμπεσιται  Κ*  (-σειται  ί<ε·Ϊ3)  |  σι- 
σθησεται  (σεισ0.  0>3)  Γ  (ΐίεπι 
2θ)  |  [<9εμε]λεια  Γ  ||  19  ταραχθησετε 
Ν*  (-ται  ̂ ε·13)  ||  2θ  εκλεινεν  ΑΓ  | 
σισθησετε  (-ται  £\ε.1>)  |  οπωροφυ- 
λακειον  ζ^)3-  οποροφυλακιον  Γ  |  ττε- 
σειτε  Β*  (-ται  Β313)  πεσιται  Κ*  (πε- 
σειται  Κ^)  ||  21  επα£ι  Κ*  (-ξει  || 
2  2  αποκλισονσιν  &(^)*  (αποκλεισουσιν 

II  23  7Γλ??ϊ40θ5]  Γ  |  ττεσιτε  Ν* 
(-σειται  &0·13)  πεσειτε  Α  |  τιχο$  Κ 
XXV  ι  αρχεαν  (-χαιαν  ̂ ε·13)  | 

αληθεινην  Β*  (-θινψ  Β13)  Α  ||  2  7το- 

λευ  (2°)]  ττολυ  ζ)*  (-λευ  ζ)3) :  ΐίεπι 
3  |  πεσιν  0*  (-σειν  ̂ 3)  |  θεμελεια 
Β*  (-λια  Β13)  ||  3  ευλο-γησι  Ν*  (ευ- 

λογήσει Νε·13)  ||  4  τολι  ΚΓ*  (-λει 
Γ1)  |  ε\διαν  Κ*  ενδιαν  £$ε.3(^)'*  (ενδειαν 
(^3)  ||  6  ποιησι  Κ*  (ποιήσει  Ν^)  || 
7  χρεισονται  Β*  (χρισ.  Β13)  Α  |  ορι 
^*  (-ρει  Κ^)  ||  8  α0ειλε  (ι°)  Β5 
αφιλεν  βΐδ  (αφειλ.  Ϊν0·13)  |  ονιδος 
Κ  ||  9  ερουσι  Β13  |  εκινη  (-κει^. 
^ε·13)  ||  ίο  δωσι  ί<*  (δώσει  Ν0·13)  || 
ιι  χιραϊ  ΐ>ΐδ  ̂ *  (χειρ.  ̂ εΐ3)  |  ετα- 
πινωσεν  Κ*  (-πειν.  Κ0·*1)  \  ταπινωσι 
^*  (-πειν.  ̂ ε·13)  ||  12  ταπινωσει 

(-πειν.  ̂ ο  ΐ3) XXVI  I  εκινη  ̂ *  (-κειν.  \ 
πόλεις  Α  [  ̂σι  ̂ *  (-σει  Κε  ΐ3)  |  τι- 
χο$  (τειχ.  Ρ3)  |  7τερι  τείχος  & 
περιτιχος  Νζ)*  (-τειχ.  φ3)  ||  3  */"?" 
^  Β*ί<*  (εφ.  Β313^·13):  ΐίεπι  12  || 
4  εω?/ιο5  ̂ *  (αιωΐ'.  ̂ ε·13)  ||  5  ταπι- 
νωσας  ί^*  (-ττειν.  ̂ αΐ3)  |  καταξις  Κ* 
(-ξεις  Κε)  |  αιω$  ̂ *  (εω5  1^°)  ||  6  τα- 
πίνων  Κ*  (-πειν.  Κ0-13)  ||  7  ενθια  &  || 
8  κ/3ΐσεΐ5  ί<*  (-συ  ̂ί0·13)  Α  |  /λ1"» 
(μνεία  0*)  \\  ίο  πεπαυτε  Β*  Κ*  (-ται £30^0.13)  |  εινα  Κ*  (υ/α  ϊ<ε)  ||  ιι  βρα- 

χειών Β*  (-χιωι>  Β13)  |  ηδισαν  ̂   |  λτ;- 
^εται  Β13  λημφετε  Κ*  (-ται  Κ0·13)  | 
απεδευτον  ^*  (ατταιδ.  ̂ ε-13)  ||  13  κττ;- 
σε  (-σαι  ̂ ε·13)  ||  14  αναστησουσι 
Β5  ||  ΐ6  μεικρα  Β*  (^ικρ.  Β13)  ̂ : 
ΐίεπι  2ο  μεικρον  Β*  (/-ιικρ.  Β13)  |  παι- 

διά Β13  ||  17  ωδεινουσα  Β*  (ωδ«/.  Β13) 
Γ  |  ε77α^*61  |  ωδεινι  Β*  (ωδιν. Β13)  Γ  ωδιζ/ει  ̂ *  (^ί  ̂ 3)  ||  ΐ8  εγ- 
Ύαστρι  Α  |  ωδεινησαμεν  Β*  (ωδιί/. 
Β13)  Γ  |  πεσουντε  Β*  (-ϊ'τχκ  Β313)  1 
ενοικουνταις  Ν*  (-ρτε$  ̂ ε  ΐ3)  ||  19  εγερ- 
θησοντε  ̂ *  (-σοΐ'ται  ̂ ε·13)  |  μνημιοις 
Β*^*  (-/Λείου  Β3ί3ζ)3)  ̂   |  εια/ια  Β* 
(ιαμα  Β3ΐ>)  |  πεσιται  Κ*  (πεσειται 
^ε·13)  ||  2θ  αποκΚισον  ΝΑ(2*  (-κλεκτ. 
^3)  ||  2ΐ  ανακαλυψι  ̂ *  (ανακαλύψει 

XXVII  ι  εκινη  Κ*  (-κειν.  Κ6*): 
ΐίεπι  2,  13  |  επα^ι  ̂ *  (-|βι  Κ0·1*)  | 
μαχεραν  Κ*  (-χα'Ρ·  Κ0·13)  |  α^ελι 
(-λει  ̂ ε·13)  ||  3  πεσιται  Κ  |  τιχο?  Κ  || 
4  ̂τ?σι  ̂ *  (-σει  ̂ ε·13)  |  φυλασσιν 
(-σσειν  ̂ 3)  |  εποιησε  Β5  ||  5  ί^"^" 
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Κ*  (εφ.  Ν0·13)  ||  7  ̂πάταξε  Β13  |  ανι- 
λεν  Κ*  (α^ειλ.  ί^·13)  |  ανερεθησεται 
Β*  Ν*  (αναιρ.  Β*?ΐ3  Νε·*>)  Γ  ||  8  ονι- 
διζων  Β*  (ονειδ.  Β*?ΐ3)  Ν  |  ανβλιν  Ν* 
(-λειν  Κ0-^)  αναιλειν  Α  ||  9  αφερεθη- 
σεται  Κ*  (αφαιρ.  ̂ £·ι>)  \  αφελωμε  Κ* 
(-μαι  ̂ ε.ΐ>)  |  κατακεκομενου*  Ο*  (μ 
δΙίρεΓδΟΓ  |  μινη  Κ*  (μεινη  ̂ ε·*3)  | ιδωλα  ̂   ||  ίο  ανιμενον  ̂   |  εστε  Ιήδ 
(-σται  Κ0·13):  ίΐεηι  ιι,  12,  13  |  ε/α 
£<*  (-κει  ̂ ε  ΐ3)  ||  1 1  -/υναικαι*  Κ*  (-κε* 
^ε·ϊ>)  |  δβυται  Κ  |  οικτιρησει  Κ  ||  12  υ- 

!£*  (-μευ  Κ0·13)  |  σννα-γαγεται  Κ  || 
ΐβ  σαλπίζει 
XXVIII  ι  μεθυονται*  ̂ *  (-θνοντε* 

Νε·&)  ||   2  ττοι^σι  Κ*  (-σει   Κ^)  || 
4  εστε  Κ*  (-σταί  Κ0·1*):  ίίειη  5>  ΐβ» 
19  |  ειδω|  Ν  |  θελησι  Κ*  (-σει  Ν^)  || 
5  εκινη  ̂ *  (-κ€ίν.  Κε·13)  |  καταλιφθεντι 

{-λειφθ.  ||  6  καταλιφθησον- 
ται  (^*  (καταλειφθ.  |  κρεισιν  Β* 
(κρισ.  Βαΐ3)  |  α^ελι*  Ν*  (-λει?>  Κ<^) 
αναιλειν  Α  ||  7  σφαίρα  (ι°)  ̂ *  (σι- 
κερα  Κε·Ε'  ε·13)  |  εσισθησαν  (εσει- 
σθησαν  Ο*)  Γ  ||  8  εδετε  Κ  ||  9  α·77ε" 
λειάΊ  Α  ||  ίο  θλειψειν  Ηδ  Β*  (θλειψιν 
Β3  θλιψιν  Β15)  |  μεικρον  βίδ  Β*  (μικρ. 
Β13):  ϊίεπι  13  (ι°)  II  ιι  χιλεωι>  Κ  || 
12  πι^ων-τι  Α  ||  13  θλίψεις  επι  θλί- 

ψει; (δϊο)  Κ*  #λιι/Ί5  (Ν;ε.ϊ.)  ε.  θλιψειν 
(6<ο.&νίά  ̂ ε·*3)  |  πορευσωσι  Β13  | 
κινδυνευσουσι  Β13  ||  14  ακουσαταί  Α  | 
άρχονται  Κ*  (-τ^τε*  ̂ ε·13)  ||  15  κατε- 
γε»  £ν*  (κατε7«  Κ0·13):  Σ§  | 
ψευδι  Κ*  (ψευδεί  Κ0·**):  ϊίεπι  17  II 
ιό  εντείμον  Β*  (-τιμ.  Β13)  |  κατε- 
σχννθη  Κ*  (καταισχ.  ̂ ε·13)  ||  17  κρί- 

σεις Ν*  (-σΐϊ>  ̂ ε·13)  ||  ι8  εσεσθαι  ΚΑ  || 
19  ληψεται  Β13  |  μαθεται  Κ  ||  21  0α- 
ραγ^ει  Κ  ||  2  2  υμι$  Κ*  (-μευ  ί^ε·*3)  | 
ευφρανθιηται  £\  -θιητε  Α  ||  23  ερω- 
τι'ζεσθαι  Κ  |  ακούεται  1^18  Κ  |  προσ- 
εχεται  Κ  ||  25  σπιρι  (ι°)  Κ  σπιρει  Α 
σπιρει  (2°)  £\Γ*  (σπειρ.  Γ1)  |  μεικρον 
Β*  (μικρ.  Βα)  |  κνμεινον  Β*  (κνμιν. 
Β13):  ΐίοπΐ  2  7  ||    26  πεδευθησ. 
Κ*  (παιδ.  ΝβΛ)    ||    27  καθερεται 
(καθαιρ.   ̂ ε.ΐ^  καθαφετε   Α  |  7τερι- 
αξι  Χ*  (-|ε4  ̂ ε.Β^  ||  καταπατησι 
Κ*  (-σει  Κε1>)  ||  29  ε^λί?ε  Β13  |  ̂3ου- λευσασθαι  ^Α  |  ματεαν  ̂  

XXIX  ι  ττολευ  Β*  (·λ«  ΒΛΪ3)  |  συ^α- 
γα-γεται  Κ*  (-τε  \  ενιατον  (ι°)  Γ  | 
φα-γεσθαι  (2°)  Α  ||  2  εστε  Κ*  (-σται 
^ε-5):  ίίειη  5  (2°),  7>  8>  χ5:  ίί6Π1 
II  εστε  ̂ *  ||  4  ταπινωθησονται  Κ* 
(ταττειι*.  ̂ ε·13)  |  φωνοϋ\ταΐϊ  ί<*  (-τε? 
^ε·13)  ||  6  σισ/χου  (σεισ.  ̂ 3)  Γ  | 
κατε"γεις  ̂ ν*  (-7^  Κ0·13)  |  καταισθιονσα 
Α^*  (κατεσθ.  (^)  ||  8  ττεινοιτεί  Β* 
(πα>.  Β13)  ̂ ί^·ι>^&  |  εσθονταις  ί<*  (-^τε5 
ϊ^ε·13)  |  εννπνιαξετε  Α  |  -κείνων  Β* 
(ττΐί'.  Β13)  ττιννων  (ν  δαρεΓδΟΓ)  ̂ :ι  |  και- 
νον  ̂ Α  ||  9  εκλνθηται  |  εστηται  Κ* 
(εκστηται  ̂ °-ι')  |  κρεπαλησατε  ΚΑΤ  | 
σικαιρα  (σικερα  Κς·3·  ε·^)  ||  ίο  καρ.- 
/χυσι  ̂   |  κριπτα  &*νιά  (κρυπτά  Κ?)  || 
1 1  δωσειν  ̂ *  (ε  οαιη  ριιηοΐ  δωσι^  ̂ ε·13)  | 
Ύραματα  ̂ *  (-γράμματα  8.1{οη> ε·3)  | 
λε70?'ταΐ5  ̂ *  (-ζ'τεϊ  ̂ °«3·  ε-13)  |  ε/κ  ίν* 
(-ρει  Κ0·13):  ίίειη  12  13Ϊ5 :  ίίειη  ι6 
ερί  ̂ *  (-ρει  |  εσφρα~γεισται  ̂   || 
12  χιραϊ  Κ*  (χειρ.  ̂ ■Χ3)  \  αιττισταμαι 
Ν*  (εττ.  ̂ ε.Ε,  α.Ι))  ||  Ι3  6776^ει  ̂   ε7- 
74^  Γ  |  οντος]  οντοί  Β*νιά  |  χιλεσιΐ' 
ί<*  (χειλ.  Κ0·13)  |  απεχι  ̂ *  (απέχει 
^ε·13)  |  διδάσκονται*  (-ντες  Κ0·13)  | 
διδασκαλεία^  ΑΓ  ||  14  μεταθινε  ̂ *  (ρ.ε- 
ταθειναι  ̂ ε·13)  μεταθηναι  Γ  ||  15  ποι- 

ούνται* (-ντε*  &$ε.£>)  |  σκοτί  Β* 
(-τει  Β313)  ΚΖΓ:  ϊίεηι  ι8  σκοτι  Ν  | 
ερουσι  Β13  |  ημι$  ̂ *  (ημείς  ̂ ε·13)  || 
ιό  τττ^λοε  (810)  &Ν*νίά  (-λθ5  |  λο- 
-γισθησεσθαι  ΑΖ  ||  17  μεικρον  Β* 
(μικρόν  Β313)  |  \ο·γεισθησεται  ̂ *  (ε 
εππι  ρυηεί  λοΎΐσθ.  ̂ ε·13)  ||  1 8  ε/αΐ">7 
^ν*  (-κειν.  ̂ ε·13)  ||  21  ποιούνται* 
(-ϊ'τεϊ  ̂ ε·3-  ε·13)  |  αμαρτιν  ̂   ||  2  2  εσχυρ- 
θησεται  (α'^χ.  ̂ ε·13)  ||  24  7°77υ" 
^ο//ταυ  ί<*  (-^τεί  ̂ ε·^3)  |  ε  (ι°)  Κ*  (αι 
Νε·*3)  |  λαλίί/  Κ*  (-λειν  |  ιρ^τ/ι/ Κ*  (ειρ. 

XXX   2   εμαι   ̂ *   (εμε  ^)  || 
5  κοπιασονσι  Β1"  |  οΐΊδοί  ̂   ||  6  (ΐϊΐ) 
ορασεΐϊ  Α  ||  7  ματεα  βί*  ̂   (ίίειη  15, 

28)  |  παρακλήσεις  Α  ||  8  πνξειου  Β* 
(-ξιου  Β13)  ||  9  απιθης  Κ  ||  ίο  λέγον- 

ται* (-ντε*  &ε.1>)  |  αναγγέλλεται 
(ι°)  ̂   (2°)  Α  |  ορωσι  Β13  |  λαλιται 

«  λαλείται  (ΐ°)  ̂ *  (-τε  ̂ ίι)  || 
II  αφελεται  (ΐ°)  Β*  (-τε  Βαΐ3)  (2°) 
Χ  ||  ι  2  ηπιΟησατε  ̂   |  ̂ει;δι  ̂ *  (-δε4 
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[αρρ. δ*ε·ΐ>)  ||  13  βστε  Ν*  (-σται  Κ^):  'ύεπι 
23  (2°),  26  1)13 :  ΐίειη  14»  32  €στ€  ̂   I 
τιχο5  ̂   ||  14  ενριν  (-ρειν  &ε.ΐ>)  | 
μεικρον  Β*  (μικρ.  Β3*3)  ||  15  αποστ ρα- 
φί*    Κ*    (-0615    ̂ Ν0·5)    |    67Γ67ΓΟ1015  ̂ * 
(-0εΐ5  ̂ ε·*3)  |  ματεοι*  Ν  ||  ι6  <ρευ- 
ξεσθαι  |  διωκο^τα^  (-κοί'τε5 
Κ^)  ||  17  καταλιφθητε  Β*  Ν*  ζ)* 
(-λειφθ.  Β3·3  ζ)3)  καταλειφθηται  Νε·ΐ>  \ 
σημεαν  Β*  (-μαιαν  Β3*3)  ||  ΐ8  μεν/: 
&  |  οικτηρησαι  Γ  |  ελέησε  ̂ *  (-σαι 
Κ0·13)  ||  19  μαι  Ν  |  ε\εησ^  Ν*  (-σει 
^οΐ3)  |  επηκονσε  Β15  ||  2θ  δωσι  Κ* 
(-σει  Κ0·13)  |  ε^ισωσειν  Κ  (ε  2° 
αιπι  ρυηοί)  εγγεισωσιν  Α  ||  22  ι- 
δωλα  Κ  |  ωσΐ5  ̂   ||  23  πλησμονή  Β13  \ 
εκινη  £\*  (-κειν.  &ε.ΐ>) :  ϊίεπι  25  |  7τει- 
ο*>α  Β*  (πιον.  Β13)  |]  27  εδετε  Β*  (-ται 
Β3*3)  Νά·3  ||  28  φαραγγει  |  διερε- 
θησεταί  ̂ Α  |  διοξεται  ίνά·3  |  πλανή- 

σεις Β*  Ν*  (ττλα^σ^  Β3*3  ά·3)  Α  || 
29  δι'  ύμα5  Β15  |  ενφραινεσθε  Β3*3  | 
εισπορενεσθε  Β3*3  |  ενφρενομενον* 
ενφραιν.  Χ0·13)  ||  30  βραχειονο*  Β* 
-χιον.  Β13)  |  δι£ε  Ν*  (-£αι  Ν0·13)  |  κα- 
ταισθιουση*  Α(^)  |  καιραννωσι  ̂ *  (κε- 
ραννωσι  Ν0·13)  ||  33  ̂ιου  Β13^*  (0ειου Β*(^3) 

XXXI  ι  καταβενονται*  Κ*  (κατα- 
βαίνοντας Κ0·^)  \  πεποιθοται*  (ι°)  Κ* 

(-τε5  &<ε.£>)  ||  2  ματεαν  (ματαίας 
Να.*,  ο.ΐ))  ||  3  ετιν  Κ*  (εστίν  Κ0·3·  ε·13)  | 
επαξι  (-ξει  ̂ ν0·13)  |  χιρα  Κ*  (χεφ· 
Νε·ΐ>)  |  βοηθούνται*  Ν*  (-ντε5  Κε.ΐ>)  || 
4  ειττε  Β13  |  λεον  Ν*  (λεων  ε·13)  | 
επειστρατευσε  £\*  (-σαι  ϋ,^)  ||  5  6£6- λιται  £\  εξελειτε  Α  ||  6  επιστραφηται 
Κ  |  /3α0ιαν  Κζ)*  (-θειαν  ̂ ^)  ||  7  ̂κινη 

(-κειν.  ̂ ε·13)  |  απαρνησοντε  ̂ * 
(-σονται  ̂ ε·13)  |  χιροποιητα  (ι°)  Κ* 
(χειρ.  ̂ ε.ΐ))  ||  3  ττεσιτε  Κ*  (πεσειται 
^ε·13)  |  μαχαίρα  ΐ)Ϊ5  Β13  μαχερα  ΐ>Ϊ5 
&  |  μαχερα*  Κ  ||  9  περηλημφθη- 
σονται  £\*  (περιλ.  |  χαρακει  £ν  | 
εχι  Κ*  (-χει  Κ0·13)  |  0ίΚίους  ̂ ς)* 
(-κειοι>5 
XXXII  ι  βασιλενσι  Ν*  (-λευσει 

^ε.^,ά.Ε)  |  αρξουσι  Β13  ||  2  εστε  Ν* 
(-σται  ̂ ε·^) :  ΐίςηι  15,  17  ε*7"7"6  ̂   I 
Σιων  Β'13  ||  3  οι/καιτι  Ν*  (-εη  Νε.ΐ>)  | 
εσοντε  Κ*  (-νται  ̂ ε·13) :  ϊίειτι  19  εσοντε 

Κ  |  δωσονσι  Β*  ||  4  ε  (ι°)  ̂ *  (αι Κο&,ο.Ι)).  ίιβιη  ϋ,  Ι4  6  (2°)  ί<  | 
7λωσσε  Κ*  (-σσαι  ί<ε·3·  ε·13)  |  λαλϊ|  Ν* 
(-λειν  ̂ -^)  |  ιρ^ν.  Κ*  (ειρ. 
ϋεπι  17  II  5  ιπωσιν  (ι°)  ̂   |  υπηρετε 
Κ*  (-ται  Νε·13)  |  σει7α  Β*  (σιγ.  Β5)  || 
6  ματεα  (-ταια  Κ0·15)  |  σνντελιν 
^*  (-λειί'  ̂ ε.ΐ>)  |  διασπιρε  ̂   |  ττι^ω- 
σα5  ̂ Α  ||  7  καταφθιρε  Κ*  (-φθείρε 
Κ0·13)  |  ταπίί/.  Βΐδ  Ν*  (ταπειν. 
Α  ||  8  μεΐΊ  ̂ *  (-νει  Κ0·13)  ||  9  Ύυνεκες 
Κ*  (-ναικ.  ̂ ε)  |  πλούσιε  ̂ *  (-σιαι 
&ε)  |  ακονσαται  Α  ||  ίο  μνιαι*  ̂ ^^* 
(μνειαν  ̂ ^)  |  πεπαυτε  ̂ *  (-ται  Κ0·13)  || 
II  εκδυσασθαι  ^  |  γενέσθαι  ̂ *νί^' 
(-σ^ε  ̂ ;;ι)  |  περιζωσασθαι  ^  ||  12  κο- 
πτεσθαι  ̂ Α  ||  14  σπηλεα  Κ*  (-λαια 
^ε·ΐ>)  |  ποιμαινων  Α^  ||  15  λο^εισθη- 
σεται  ̂   ||  ι6  κατοικησι  Κ*  (-κησει 
Κε·ε·)  ||  17  κρατησι  Ν*  (-σει  ̂ ε.ΐ3)  | 
πεποιθοταις  ̂ *  (-τε5  ̂ ε·13)  |  εωίΌ5  ̂ * 
(αιών.  ̂ ε·13)  ||  ι8  πολι  8.  |  ενοικησι 
^*  (-κτ/σει  Νε.ΐ3)  ||  Ι9  αι0  ̂ * 
^α.3>  α.^  |  ττ^ε^^  Β*  (-δινη  Β13)  τται- 
διντ;  Α  ||  2θ  σπιρονται$  Κ*  (-ντε* 

XXXIII  ι  ταλεπωρ.  \)Ϊ5  Κ*  (ταλαιπ. 
^ε·13)  |  αθετούνται*  Χ*  (-ντε*  Νε.ΐ3)  | 
ηματιω  1\*  (ιματιω  ̂ ε·».  ε·ϊ·)  ||  2  ε7τει 
^  |  απιθουντων  ^^*^'^ί'  (απειθουντων 
^ε·13^3)  ||  4  μ«κρου  Β*  (/χικρ.  Β313): 
ίίειη  19  μεικρον  Β*  (μι/ίρ.  Β13)  |  εμ- 
πεξουσιν  ̂ <*(^*νιά  (€μπαιξουσιν  (^3)  || 
6  εισι  Β13  ||  7  ̂φοβισθαι  Κ*  (εφοβει- 
σθαι  Κε·13)  |  κλεονται*  \ί*  (κλαιοντε* 
^ε·^>)  |  ιρτ/ΐ'τ/ί'  Χ*  (εφ.  ̂ ε·1>)  ||  8  αιρη- 
μωθησονται  Α  |  πεπαυτε  Ν*  (-ται 
^ε·5)  |  ερεται  Ν*  (αιρ.  ||  9  ̂ τε 
^  ||  ίο  αναστησομε  Κ*  (-μαι  ̂ ε·13)  |] 
1 1  οψεσθαι  Κ  |  εσθηθησεσθαι  Κ*  | ματεα  Κ  ||  12  εσοντε  &  \  ερρειμμενη 
Β*  (ερριμμ.  Β13)  ||  13  εγτ^Γ0"7"015 
(-ντε*  £<ε.ΐ>)  ||  Ι4  ληψεται  Β13  |  αι/αγ- 
7ελι  1)ίδ  Ν*  (-λει  ̂ ε-ΐ')  ||  15  ευθιαν 

(-θειαν  ̂ 3)  |  χφα5  Κ*  (χειρ. 
^ε·5)  |  α7τοσιομενο5  ̂ ίΑ^*  (-σειομ. 
^3)  |  εινα  (ι°)  ̂ *  (ινα  ̂ε·13)  ||  ιόσπηλεω 
Κ  ||  17  οι/Όϊ/τε  ̂ *  (-//ται  Ν0·13)  ||  ι8  με- 
λετησι  ̂ *  (-σει  Νε.ΐ.)  |  α-νμβονλενον- 
ται*  Ν*  (-ΐ'τε5  ̂ ε·13)  ||  19  ηδι  Κ*  (ηδει 
^ε·13)  |  σιτεσεΐ5  Α    ||    2θ  σισθωσιν 
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Κζ)*νκΐ  (σεισ0,  Γ  |  κεινηθωσιν 
Β*  (κιν.  Β13)  Ν  ||  2ΐ  εστε  Κ*  (-σται 

|  ττλατκ  Κ*  (-τ«5  Κ^*3)  ||  23  εκ- 
λεα/εϊ>  ΑΓ  |  αρι  Κ*  (-ρει  |  σΐϊ- 
μων  κ(^*  (-/Λβιοι/  <33) 

XXXIV  ι  αρχο|ταυΚ*  (-ντε*  Κε·*3): 
ίίβπι  12  ||  2  απολεσε  Κ*  (-σαι  Κ0·15)  || 
3  ρηφησονται  Κ*  (ριφ.  Κ1(?')  \\  \  [είλτ;- 
7(>7]σεται  Γ  |  πεσιται  Κ*  (πεσειται 
Κε·ΐ>)    7Γ€σβίΤ€   ΑΓ  |  7Γ17ΓΤΙ    Κ*  (-7ΓΤ64 
Κ0·13)  |ί  6  μαχερα  Κ*  (-χαιρα  Κ0·13)  | 
κρειων  Β*  (κρι.  Β5)  Α:  ΐΐεπι  7  κρ6101 
Β*  (κρι.  Β*)  Α  ||  9  ̂  Κ*  (αι  Κε·3·  ̂ )  \ 
θιον  Β^Κζ)*  (θείον  ζ)3)  |  εστε  Κ: 
ΐίεπι  13  Κ*  (-σται  Κ0·13)  ||  ιι  εχει- 
νοι  Β*  (εχιν.  Β5)  Κ  |ί  13  αναφυσι  Κ* 
(-σει  Κ0·13)  |  σιρηνων  Γ  ||  14  δεμονια 
Κ*  (δαιμ.  |  εκι  Κ*  (-Κ€ΐ  Κ^) : 
ίίεπι  15  (ι°)  II  15  εχείίΌϊ  Β*  (εχιν. 
Β5)  |  πεδία  Ν  II  ι6  εϊ>ετιλατο  Ν* 
(-τειλ.  Κ^)  ||  17  εττιβαλι  Χ*  (-λει 
Κ0·1")  |  βοσκεσθε  Κ  \  κληρονομησεται 
Κ0·13  |  αι/απαι/σορτε  Κ*  (-νται  Κ0·13) 
XXXV  ι  ανθιτω  Β*  (-θητω  ΒΜε?) 

Κζ)*  (-θειτω  ξ)3)  ||  2  εξανθησι  Κ* 
(-σει  Κε·*3)  |  οψετε  Κ*  (-ται  Ν<=·1>)  || 
3  ανιμεναι  ΚΑΓ  ||  4  φοβισθε  Κ*  (0ο- 
βεισθε  Κ0·13)  |  ανταποδωσι  Κ*  (-σει 

||  6  αλιτε  Κ*  (αλειται  Ν^)  α- 
λειτε  Α  ||  8  εστε  1>Ϊ3  Κ*  (-σται  Κ0·*3): 
ίίβηι  9  |  εκι  Ϊ6Γ  Κ*  (-κει  Κεΐ3) :  ϊίεπι 
9  (ι°)  II  ίο  ενέσεις  Κ*  (ε  (30)  οαπι 
ριιηεί  αιΐ'βσυ  Κ0·13) 
XXXVI  2  απεστιλεν  Κ*  (-στειλ. 

Κ-*3)  ||  4  λεγι  Κ*  (-7ει  ||  5  Χ1" 
λεων  Κ*  (χειλ.  Κε·13)  |  παρατάξεις 
ΚΑ  |  *γεινεται  ΚΑ  |  απιθεις  Κ(<)* 
(απειθεις  ̂ α)  απειθίζ  Γ  ||  6  ειδοι> 
Κ*  (ιδ.  Κ?)  |  καλαμεινην  Κ*  (αμει 
δυρ  Γ&5  Κ1^)  -μινην  Κ?)  |  χιρα  Κ* 
(χειρ.  Κεΐ3)  ||  8  μιχθηται  Κ*  (-τε 
Κε·'')  |  δυνησεσθαι  ΚΑ  |  δου^ε  Κ* 
(-ϊ/αι  Κ0·13)  ||  9  δννασθαι  Κ0·13  (δίο) 
Α  |  απόστρεψε  Κ*  (-^αι  Κ0·13)  |  οι- 
κετε  Κ*  (-ται  Κ<ν»  Ι™*).  ||  ιι  ττε- 
δα?  Κ*  (ταιδ.  Κ0·1")  |  ημις  Κ*  (-μευ 
Κε·*3)  |  λαλι  Κ*  (-λει  |  τιχι  Κ* 
(τειχει  Κε·13)  τιχει  ζ)*  (τειχει  ξ)3)  || 
12  λάλησε  Ν*  (-σαι  Καΐ3)  |  τιχει  Ο - 
(τειχ.  (,)3)  ||  14  ρυσασθε  \>>*  Ο* 
{-σθαι  Β313^;1)  ί|  15  ττολεΐί  Α  |  χφι 

Κ*  (χειρ.  Κε·13)  ||  ιό  ακούεται  Κ0·15  | 
η  Κ*  (ει  Κ0·13)  |  βουλεσθαι  Κ0·1»  | εκπορενεσθαι  Κ  |  φαΎεσθαι  ΚΑ  || 
17  σειτου  Β  Κ*  (σιτ.  Κ^13)  ||  ι8  χι- 
ροί  Κ*  (χείρον  Κε  ΐ3) :  ΐίεπι  19,  2θ 
Κδ  ||  21  εσειωπησαν  Β*  (εσιω7Γ.  Β3ΐ>)  | 
ουδυ  Κ*  (-δευ  Κ0·13)  |  πρόσταξε  Κ* 
(-£αι  Κε-13)  ||  22  κιτωνας  Κ*  (χιτ.  Κε) 
χειτωϊ*α5  Γ 
XXXVII  ι  κε  (ι°)  Κ*  (και  Κ<^·  ε·^)  | 

άκουσε  Κ*  (-σαι  Κ0·13)  ||  2  απεστΐλεν 
Κ*  (-στειλ.  Κ^13):  ϊίεπι  4>  9'  Ι7  I 
Ύραμματαια  Α  ||  3  θλειψεως  Α  |  ονι- 
δισμου  ΚΑ  |  τ//οι  Κ*  (-κει  Κ0·13)  |  ωδειν 
Β*  (ωδιρ  Β13)  Ο  |  εχι  Κ*  (-χει  Κ^)  | 
τεκϊ|  Κ*  (-κειρ  Κ0·13)  ||  4  εισάκουσε  Κ* 
(-σαι  Κ^13)  |  ονιδιζειν  (ι°)  Α  (2°)  Κ  || 
5  ττεδεί  Κ*  (τταιδ.  Κ^)  ||  6  εριται  Κ* 
ερειται  Κ0·13  (ΐίβπΐ  ίο)  Α  |  ωνιδισαν 
ΚΑ  ||  7  ο,^ελειαν  Α  |  πεσιτε  Κ* 
(πεσειται  Καΐ3)  |  μαχερα  Κ  ||  8  αχε- 
στρεψε  Β5  (ίΐβπι  9)  |  κατέλαβε  Β13  | 
)8ασιλε|λεα  Β  (δίο)  ||  9  εξτ/λ^ε  Β5  | 
πολιόρκησε  Κ*  (-σαι  Κ0·*3)  ||  ίο  βα- 
σιλι  Κ*  (-λει  Κ^13)  ||  13  εισι  Β1»  || 
17  κλεινόν  Β*  (κλίί/.  Β?)  |  ονιδιζειν 
Α  ||  ιρ  ιδωλα  Κ  |  χιρων  Κ*  (χειρ. ^ο.Ι>  νϊ^  ||  20  χίρ05  ̂ *  (χ(?ιρ>  ̂ α.Β)  | 
εινα  Κ*  (ινα  Κ^·3)  ||  21  λε7ί  Κ  || 
2  2  καιφαλην  Κ*  (κεφ.  Κ0·3-  ε·13)  |  εκει- 
ίΌ;σεν  Β*  (εκ«/.  Β5)  ΚΑΟ  ||  23  ωνι- 

δισαν ΚΑ:  ΐίεπι  24  Κ  ||  24  πληθι  Κ* 
(-θει  Κ0·13)  ||  26  αρχεω|  Κ  |  επεδιξα 
Κ*^)*  (-δειξ.  Κε·ι3^3)  ||  27  χιρα$  Κ* 
(χειρ.  Κ0·13)  ||  28  ισοδορ  Κ  ||  29  φειμον 
Β*  (φιμ.  Β13)  |  χαλεινον  Ο  |  χιλτ;  Κ* 
(χειλ.  Κε1))  ||  3°  σημιον  Κ(^*  (-μείον 
^3)  |  σπιραντες  Κ  |  φυτευσαται  Κ  || 
32  Σιωϊ>  Β13  |  ποιησι  Κ*  (-σει  Κ^13)  || 
33  θυραιον  (^*  (-ρεοί/  ̂ 3)  ||  35  ο*ωσε 
Κ*  (-σαι  Κ^13)  !  ττεδα  Κ*  (τταιδ. 
^ε.Ε,ε.ΐί)  ||  36  αν'ιλεν  Κ  |  χειλιαδα$ 
Β*  (χιλ.  Β'Ο  ΑΟ  ||  37  *ποστραφι<> 
Κ*  (-0εΐ5  Κε·13)  ||  38  προσκυνιν  Κ  | 
μάχαιρες  Β*  (-ραυ  Β313) XXXVIII  ι  εκιν.  Κ*  (εκειι/.  Κ^): 
ίίεπι  13  |  εμαλακεισθη  Α  |  τ?λ^ε  Βϋ  | 
είπε  Β13  |  λε~γι  Κ*  (-γει  Κε·1·)  |  ταξε 
Κ*   (τα£αι   Κ0··3)   |   αποθνήσκω  Κε·:ι 
-σκεΐϊ  Κε·^)  ||  3  αληθεινη  Β*ς>* 
-^ιϊ/τ;  Β?ς3)  ΑΓ  ||  5  ίττον  Κ*  (ειττ. 

5ΕΡΤ.  III. 
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[ΑΡΡ, 
Ν0·3)  |  δεκαπέντε  Ί$>  ||  6  χιρος  Κ* 
{χειρ.  Κε·*3)  |  σαι  Κ*  (σε  Ν^νίά)  || 
7  σημιον  Κ(^)*  {-μείον  (^3):  ϊΐειη  22  || 
9  κε  Κ*  (και  Ν0·5)  II  ίο  νψι  Κ*  (-ι/'ει 
Κ0·13)  |  καταλιφω  Κζ)*  (-λειι//.  φ)  || 
12  εκτεμιν  Κ*  (-μειν  Κ0·13)  ||  13  συ- 
τρειφεν  Β*  (συνετριψεν  Β13)  ||  14  χε- 
λειδων  Β*  (χελιδ.  Β15)  |  /3λετΓΐί/  Κ* 
(-πειν  Κ0^)  \  εξίλατο  Κ*  (ε£ειλ.  «ε·13) 
Α  |  αφίλατο  Κ*  (αφειλ.  Κ0·15)  ||  ι6  εξη- 
7φα5  Κ*  (-γειραί  Κ0·13)  ||  17  ιλου  Κ* 
(ειλ.  Κ0·13)  α  ||  ι8  ενεσουσιν  Κ*  (αιν. 
^α.Ε,ο.Ι))  ιι  Ι9  ξ-ωνταί$  Ν*  (,„τβϊ  Κ^)  | 
πεδία,  Κ*  (παιδ.  Κ0·*3)  ||  2ο  παυσομε 
Κ*  (-μαι  Κ0·13)  ||  2  £  τρειψον  Β*  (τριι/'. 
Β5)  |  καταπλασε  Κ*  (-σαι  Κ0·13) 
XXXIX  ι  εκινω  Κ*  (εκειν.  Κ^)  | 

α7τεστιλε|  Κ*  (-στειλεέ  Κ0·13)  |  κε  (χο) 
Κ*  (και  Κε·3) :  ίίεπι  2  κε  (ιο°)  Κ* 
(και  Κ0·13)  ||  2  εδι£εν  βίδ  Κ*  (εδειξ. 

0*  (ι°)  (εδειξ.  (?)  II  3  *7 
Κ*  (εκ  Κε·3)  ||  β  ιρψη  Κ*  (ειρ.  Κ0·13)  | 
τε$  ήμερες  Κ*  (ταυ  -ραιχ  Κ0·*3) 

XI  ι  παρακαλιται  \)Ί$  Κ*  (-λειται 
Κ0·13)  ||  2  ταπινωσιχ  Κ*  (ταχεία.  Κ0·13) 
ταπεινώσεις  Α  ||  3  ει>#ιαχ  Κ  \  ποιείται 
ί^ί^*  (-τε  <53)  ||  4  ταπινωθησεται  Κ* 
(ταπειν.  \  εστε  Κ*  (-σται  ̂ €·^)  | 
ευθιά\  Κξ)*  (-0ειαν  0*)  |  τραχιά  Κζ)* 
(-χεια  ζ)3)  |  παίδια  Β*  (ττεδ.  Β313)  || 
5  οφθησετε  Κ*  (-ται  Κε·13)  |  0φετε  Κ* 
(-ται  Κ^)  ||  8  μενι  Κ*  (-νει  Κ^*3)  \\ 
9  φοβεισθαι  Β*  (-σθε  Β3*3)  φοβισθε 
Κ*  (φοβεισθε  Κ0·1»)  |  τεχ  Ν*  (ταυ 
^α.3.  ο.^νίά)  |  ει§0„  κ*  (ιδού  Κ2·*3)  || 
ίο  βραχειών  Β*  (-χιών  Β13)  ||  ιι  ποι- 
μανι  Κ  (-νει  Κ0·13)  \  βραχειονι  Β* 
(βραχιονι  Β13)  |  εγγαστρι  Α  |  γαστρει 
Β*  (-στρι  Β5)  ||  12  χιρι  Κ*  (χ«/>· 
Κε·*>)  ||  14  εδιξεν  Βίδ  Κ*  Ρ*  (εδειξ. 
£ξοΐ>ς)3)  ||  ̂   έΚογεισθησαν  Κ  (ϊΐεπι 
17)  II  ι6  ονΧ  (ι0)ί  0Λ:  ι0™  κ°)  | 
(2°)  ουκ  Κ  ||  19  ικονα  Κ*  (εικ.  Κ0·*3)  || 
2θ  ζητησι  Κ*  (-σει  Κ0·1")  |  στησι  Κ* 
(-σει  Κε·13)  |  εινα  Κ*  (ινα  Κε)  |  σαλευητε 
ΑΓ  ||  21  γνωσεσθαι  Κζ)*  {-σθε  ζ)3)  | 
ακουσεσθαι  Κ  |  εγνωται  ̂ ε·13  ||  2  2  δια- 
τηό$  Β*^*  {-τειν.  Β3ι3^3)  ̂   |  κατ- 
οικϊ|  ̂ *  {-κειν  ̂ ε.ϊ))  ||  2\  κατεγίί 
«  ||  26  ειδετε  Β*  (ιδ.  Β13)  ειδεται  Ν  Ι 
κατεδιξεν   Β*^*   (-δει|.   Β313  Κ0·13)  | 

κάλεσι  ̂   |  κρατι  Κ*  (-τει  ί<ε.^  || 
2  7  α^ιλεν  ί<*  (αφειλ.  ||  28  7τι- 
νασει  Α(^)*  (πειν.  ̂ 3)  Γ  |  εξευρέσεις 
Β*  Ν*  (-σι*  Β3ΐ3Κε.ΐ>)  Α  ||  29  πινωσιν 
^ΑΓ  ||  3°  πινασονσιν  ^Α^*  (τειν. 
^3)  Γ:  ίίεπι  31  τει^ασουσι  Β13  |  κο· 
πιασουσι  Β13  |  ανεισχιιεϊ  Β*  (ανισχ. 
Β313) 

ΧΜ  ι  ε^κενιζεσθε  Β*  (εγκαιν.  Β3Ϊ3) 
ε^καινιζεσθαι  Α  |  εγγ610"0·7"^0"^  ̂   1 
αναγγιλατωσαν  &  \\  ι  εξηγιρεν  Κ* 
(-'-γειρεν  ̂ ε.1>^  |  ζωσί  ^*  (δώσει 
^ε·13)  δ'  ώσει  (ι°)  Β13  |  εκστησι  ̂ * 
(-σει  ̂ ε·13)  |  μαχερας  ̂   ||  3  φηνη  Β* 
(ειρ.  Β313)  ||  4  ενηρ-γησε  Β13  ||  6  ερι 
Ν*  (-ρει  ̂ ε.ΐ)).  ̂ 6Π1  ̂   ||  ̂   κ€ινηθη. 
σονται  Β*  («ν.  Β13)  Α  ||  8  πες  Ν* 
(τταυ  ̂ε.1>)  ||  9  σαι  (Γο)  ̂ *  (σε  Κα*), ίίειη  15  II  ιι  αντικιμενοι  ̂   |  ονταις 
!^*  (·ντες  \\ζΛί):  ΐίεηι  12  ||  12  ξητη- 
σις  Ν*  (-σειχ  ί\ε·^)  |  ευρείς  Γ  ||  14  λεγι 
Κ*  (-γει  ̂ ε·13)  ||  1 5  λεπτυνις  Ν*  (-νευ 
^ε·13)  ||  ι6  κατέβεις  Κ*  (ε  2°  αιπι 
ριιηοί:  κατε7ΐ*  Κ0·13)  ||  17  ̂ τε  Κ* 
(-σται  ̂ ε.£>)  |  εγκαταλιψω  Β*  (-Χειψ. 
Β3ΐ3)  ε-γκατα\ιψω  ̂ *  (-λει^.  ̂ 3)  Γ  || 
ΐ8  ανυ£ω  ̂   |  εμμεσω  Β*  (εν  /α.  Β?) 
ΑΓ  |  παιδιών  Β*  (ττεδ.  Β3·3)  Α  || 
2θ  κατεδιξεν  ̂ *  (-δειξ.  Ν<=·1>)  Α  || 
2ΐ  κρίσεις  (ε  ουηι  ρυηοί  61  6Γ3.- 
δΐιπι)  Α  |  η-γ^εισαν  ΚΑ  ||  24  εσται 
Β*13  (-στε  Β313)  Α:  ίΐβπι  28  ||  25  η- 
7ψα  Κ*  (η-γειρα  \  αρχονταις  Κ* 
(-ντες  ̂ ε.ϊ.)  ||  26  ανα-γγελι  Κ*  (-λει 
^ε·13)  [|  28  ιδωλων  ΚΑ  |  αποκριθωσι 
Β13  ||  29  εισι  Β13  |  ποιουνταις  Κ*  (-^τεί 
Κ0·13)  |  πλανωνταις  Κ*  (-ντεχ  Κε·13) 
ΧΜΙ  ι  αντιληψομαι  Β13  αντιλημ- 

ψομε  Κ*  (-μαι  Κεΐ1)  ||  3  συντρειψει 
Β*  (συντριψ.  Β13)  |  εξοισι  Κ*  (-σει 
Κε·13)  ||  6  χιρο*  Κ*  (χειρ.  Κε·^)  |  «ται 
(2°)  Κ*  (σε  Κ2·13)  ||  7  άνοιξε  Κ*  (-£αι 
Κε-ΐ3)  |  σκοτι  Κ*^*  (-τει  Κ^ζ)3)  Γ  || 
9  κενα  Α  |  αΐ'α771^€  ̂ *  (αι>αγ7ειλαι Κ0·13)  ||  ίο  δοξάζεται  Γ  |  καταβενοντες 
Κ  |  κατοικουνταις  Κ*  (-κουντες  Κς  ΐ3) : 
ίίεπι  1 1  (2°)  ||  ιι  ε  Κ*  (αι  Κ^)  |  κε 
(2°)  Κ*  (και  Κε·13)  |  βοησουσι  Β5  || 
13  συντρειψει  Β*  (-τριψ.  Β13)  συν- 
τρι^ι  Κ*  (-ψει  Κε·13)  |  επε-γερι  Β*  Κ* 
(-ρει  Β^Κε·13)  ||  ι6  α^νωσαν  Κ*  (β7ν. 
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Κ6·*)  |  ηδισαν  Κ  |  ευθιαν  Κζ)*  (-θειαν 
|  €\κατάλιψω  Κ  ε*γκαταλιψω  (^* 

(-λειψ.  <33)  ||  ι;  εσχυνθητε  Κ* 
(αισχυνθηται  Κε·*3)  |  εσχυνην  Κ* 
(αισχ.  Κ0·*3)  |  πεποιθοταις  Κ*  (-τεϊ 
Κε·*3)  ||  ι8  ιδιν  Κ*  (ειδει*/  Νε·*>  || 
19  7τεδε$  Κ*  (παιδ.  Κ0·13)  ||  2θ  πλεονα- 
κευ  Κ  (ε  2°  οιιιη  ραηοΐ  -κι$  Κ0·13)  \ 
εφυλαξασθαι  Κεΐ3  ||  21  ενεσιν  Κ* 
(αιν.  Κε·3-  ̂   ||  22  7Γαγεΐ5  Κ*  (ε  αιπι 
ρύποι  -745  Κ0·13)  |  εξερουμενος  Β*  Κ* 
(εξαιρ.  Β^Κ0·13)  Α  ||  23  ενωτιειτε  Α  || 
25  επι^α^εν  Γ 

ΧΕΙΙΙ  ι  ι  Κ*  (ει  Ν<^)  ||  2  διαβεί 
Ν*  (-βαινης  \&*)  ||  4  καιφαλψ  Κ* 
(κεφ.  Κε·3·  ε-13)  ||  8  εχονταις  Κ*  (-ρτε* 
Κε·^)  ||  ρ  αναγγελι  Κ*  (-λε4  Κε·*3)  || 
ίο  -γενέσθαι  Β*  (-σ#ε  Β3*3)  \  ~/νω- 
ται  Κ  |  πιστευσηται  Κε-^Α  |  συνηται 
Κ0·^  ||  12  ανηγ-γιλα  Κ*  (-7ε4λα  Κε·*3)  | 
ωνιδισα  Β*  (ωι/ειδ.  Β3Ϊ3)  Κ  |  υμι$  Κ* 
(-μευ  Κ0·13)  |  μαρτυραις  Κ*  (μάρτυρες 

||  ΐ3  χ4ρων  Κ*  (χειρ.  Κ^)  | 
εξερουμενος  Κ*  (εξαιρ.  Κ0·13)  ||  15  κα- 
ταδι£α5  Κ*  ζ)*  (κατάδειξα.!  Κ^ζ)3)  || 
ι8  αρχεα  Κ*  (αρχαία  Κ0·3)  |  συλλο- 
-γειξεσθε  Κ  συ\\ο~γιζεσθαι  Α  ||  2θ  πό- 

τισε Κ*  (-σαι  Κε·13)  ||  2ΐ  διηγισθαι  Κ* 
(-γεισθαι  Κ0·13)  ||  22  κοπίασε  Κ*  (-σαι 
Κ^)  |  σαι  (2°)  Ν*  (σε  Κε·*>)  ||  24  τε? 
(2°)  Κ*  (ταυ  Κε·».ε·*>)  ||  26  εΐϊ>α  Κ* 
(ινα  Κ0·13)  ||  27  άρχονται^  Κ*  (-ϊ>τε$ 
Κ0·13) :  ίΐεηι  28  |  ηνομισαν  Γ  ||  28  εμει- 
αναρ  Β*  (εμιαναν  Β*3)  |  απολεσε  Κ* 
(-σαι  Κ0-13)  |  ονιδισμον  Β*  (ονειδ.  Β*13) ΚΑΓ 

ΧΙ,ΐν  3  ευλθ7ε4α?  Κ  ||  4  ̂ 4τεα  Α  || 
5  ερ4  Κ*  (-ρει  Κε·13)  ||  8  ηνωτισασθαι 
Κ  |  υμις  Κ*  (-μει$  ̂ Λ>)  \  εσται  Κ  || 
9  πλάσσοντας  Κ*  (-ι>τε5  Κ0·13)  |  >γ\υ. 
φονταις  Κ*  (-ντε*  Κ0·13)  |  ματεα  Κ*  | 
τήκονται*  Κ*  (-ντε!  Κ0·13)  |  καταθυ- 
μεια  Α  |  εσχννθησονται  Κ*  (ί"σχ. 
£ζαα,  ο.ΐ>)  ||  ̂  χ  βσχυνθητωσαν  Κ*  (αισχ. 
Κ0·13)  ||  12  ωξννε  Β13  |  πινασει  ΚΑ(^)* 
(πεινάσει  (^3)  Γ  |  ασθενησι  Κ*  (-σει 
Κε·13)  |  ττειη  Β*  (7Γ477  Β'3)  ||  13  ωρεο- 
τητα  £<*  (ωραιοτ.  ̂ Λ')  \  στήσε  Κ* 
(-σα4  Κ0,6)  ||  17  προσκυνι  Κ*  (-ϊ>ε4 
Νε·*3)  ||  ι8  φρόνησε  (-σαι  Κε··>)  | 
β\εττιν         (-ττειν  \  νόησε  Κ* 

(-σα4  ̂ ε·13)  ||  19  ελθ7ε4σατο  Κ  |  φρο- 
νησι  ̂ *  (-σε4  ̂ ε·^)  ||  2θ  -γνωθη  Γ  | 
δυνατέ  ̂   |  εριται  &  ||  2  2  ειδου  Κ* 
(ιδ.  Νε)  |  αττηλιψα  Βζ)*  (-λειψ. 
Γ  |  Χυτρωσομε  Κ*   (-σομαι  \\ 
23  σαλττησατε   Γ    |    θεμελεια   Γ  || 
24  εξετινα  Η*  (-τειν.  ϋ.^)  \  κε  (2°) 
Κ*  (και  Νε·ΐ>)  ||  ̂ 5  διασκεδασι  Κ* 
(-σει  Νε·13)  |  σημια  Κξ)*  (-/4εια  || 
26  ττεδο*  (τταιδ.  Κ^13)  |  τε?  ̂ * 
(ταΐ5  Κε  ΐ3)  |  ττόλεσι  Β13  |  οικοδομηθη- 
σεσθαι  ΚΑ  |  ανατελι  Κ*  (-λει  Κε.^  || 
28  0ρο»Ί|  Κ*  (-νειν  ν&ν) 
XIV  ι  εττακουσε  Κ*  (-σαι  ̂ ε·Η«  ε·13)  | συνκλισθησονται  Κ  συ^κλισθησονται 

Β13^*?  ||  2  συντρειψω  Β*  (-τ/κ^. 
Β13)  |  ̂οκλου?  Β*  (μοχλ.  Βαΐ3)  || 
4  προσδεξομε  Κ*  (-μ.αι  Κε.ΐ>^  ||  ̂   ̂. 
δυ  Κ*  (-δευ  ̂ ε.ΐ))  ||  8  νεφελε 
Κ*    (νεφελαι    Κε·3>  |  ανατιλα- 
τω  Κ*  (-τειλ.  ̂ ε.ϊ.^  ||  ̂   €ρ4  ̂ * 
(-ρει  ̂ ε.Ι))  |  /ί€ραμ1  Ν*  (-μει  ̂ ε-13) 
Α  |  εχΐ5  Κ*  (-χευ  ̂ ε.^  |  χίρα$  ̂ * 
(χείρ.    ̂ ε.^    ||    ΙΟ  *γ€ννησίς  (-σβυ 
^ε·13)  |  ωδεινεα  Β*  (ωδιν.  Β^3)  Γ  || 
ιι  ερωτησαται  Α  \  χιρων  Κ*  (χβιρ. 
^ε·13)  |  εντιλασθε  Κ*  (εντειλασθαι 

II  12  χιρι  Κ*  (χειρ.  Κ^13)  |  ενε- 
τιλαμην  Κ  ||  13  7?7'ρα  Κ*  (ήγειρα 
Κε·13)  |  ττασε  ε  Κ*  (πασαι  αι  Κε·3-  ε·13)  | 
ευθιαι  Κ(^)*  (-^ειαι  ̂ α)  |  οικοδομησι 
Κ*  (-σει  Κ0·13)  |  εκμαλωσιαν  Κ*  (αιχμ. 
Κ0·13)  ||  14  εμπορεία  <^)3  |  ακολουθη- 
σουσι  Β13  |  χιροπεδεϊ  Κ*  (χειρο7τεδε$ 
^ο.&,  ο.ΐ3)  χεφοπαιδες  Α^*  (-πεδεϊ 
^:ι)  |  προσκυνησουσι  Β13  |  εστι  (ι°) 
Β13  ||  15  ηδιμει;  Κ*  (ηδειμ.  || 
ι6  εσχυνθησονται  Κ*  (αισχ.  Κ0·13) : 
ίίεηι  24:  ΐίεπι  17  Β*  Κ*  (αισχών. 
Β313  Κε·13)  |  αντικιμενοι  Κ  |  εσχ^τ/  Κ* 
(αισχ.  Κ0·13)  |  εν  καιν  ιξεσθαι  Κ0·1·  || 
17  σώζετε  Β*  (-ται  Β?)  ||  ι8  λε74 
Κ*  (-764  Κε-Ι3)  |  καταδιξας  Β*  Κ*  ζ)* 
(-δει^.  Βηΐ3  Κε-Ι3  ̂ 3)  |  Καινον  ΚΑ  |  κα- 
τοικισθαι  Κ*  (-κεισθαι  Κι1')  ||  19  47τα 
Κ*  (είπα  Κ0·3)  |  ματεον  Κ  ||  2θ  /^ου- 
Χευσασθαι  Κ  |  εροντες  Κ*  (αιρ.  Κε·*')  || 
2  Γ  εινα  Κ*  (ΐί'α  Κ0·13)  ||  2  2  επιστρα- 
φηται  Κε·ΐ3  |  λ-ε  (ι°)  Κ*  (και  Κε·3- ε·»3)  | 
σωθησεσθαι  ΚΑ?  ||  24  ηξΐ-  Κ*  (-£ει Κε-ΐ3) 
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[ΑΡΡ. 
XXVI  ι  ερεται  Κ*  (αίρεται  Κ0·13)  [| 

ι  πινωντι  Β*  (πειν.  Β3*3)  ̂   |  ησχυ- 
οντι  {ίσΧ·   ̂ 0-3'  °·ι>)  |  εκμαλωτοι 

(αιχμ.  Κ0·13)  ||  3  ακούεται  Κ*  | 
ερομενοι  £\*  (αιρ.  &ε.£>)  |  πεδευομενοι 
Ν*  (τταιδ.  Κ0·13)  |  ττεδιου  Ν*  (τταιδ. 
Κ0·13)  ||  4  κατα^ηρασηται  &ε.ΐ>  |  ανε- 
χο/χε  ̂ *  (-μαι  £\αΐ3)  ||  5  τεχνασασθαι 
Β*  (-σ0ε  Β*13)  Κ  ||  6  χφοποιητα  Κ* 
(χειρ.  Κ0·13)  ||  7  ερουσιν  Ν*  (αιρ.  Κ0·13) 
Α  |  0ωσειν  Κ  |  κεινηθη  Β*  (/αν.  Β13) 
Α  ||  ίο  'γενεσθε  Κ  |  βεβονλενμε  Κ* 
(-μαι  Κ0·13)  :  ΐίεπι  ιι  ||  ιι  πετινον 
^  II  !3  ν"ϊΎ€ίσα  Α. 

ΧΙ,νΐΙ  ι  κλ^νβ  Κ*  (-ναι  Κ=·*>)  || 
2  α\αισον  Α  |  αποκάλυψε  £ν*  (-ι/'αι 
Κ<=·ϊ>)  ||  3  εσχυνη  Ν*  (αισχ.  ̂ ε·*3): 
ΐΐεπι  ίο  |  φανησοντε  Κ*  (-νται  | 
ονώισμοι  Β*  (ονειδ.  Βαΐ3)  £νΑ  |  λτ/ζχ- 
τ/ό/Λ6  Κ*  (-μαι  Κ0·13)  ||  7  εσομε  Κ* 
(-μαι  Κ0·13)  ||  8  γνωσομε  Κ*  (-μαι 
Ν0·13)  II  9  ̂  Ν*  (-£«  Κ0·13):  ϊίεπι 
ιι  (ίβΓ)  |  ισχύει  Β*  (-σχυι  Β5)  || 
ίο  εστε  (-σται  &ε.ι>) :  ίϋεηι  1 5  II 
II  'γενεσθε  Κ*  (-σθαι  Κ0·13)  ||  12  ται 
Κ*  (ταυ  &!  σ  δυρ)  |  ετταοιδεχ  Β*  Κ* 
(-δαυ  Β3*3  Κ0·3·  ε·13)  ||  13  ορώντας  Κ* 
(ορωντες  &α1>)  |  ανα77'λατωσαν  ^* 
(-γ-γειλ.  Ν0·15)  |  έρχεσθε  Ν*  (-σ#αι 
Ν0·13)  ||  14  εξελωντε  Κ*  (-νται  Ν^)  \ 
κάθισε  Κ*  (-σαι  Κ0·13)  ||  15  εσοντε  Κ* 
(-νται  Νε·ΐ>) 
ΧΙΛ/ΊΠ  ι  ομνυονταις  ̂ *  (-οντεϊ 

Ν0·13)  ||  3  ανη^-γιλα  Κ*  (-γγ^λα  Κ0··13),; 
ίίειη  5  II  4  Ύεινωσκω  ̂  :  ίίειη  7  ̂* 
(7^·  ̂ ε·13)  Α  |  ι  Κ*  (βι  Κ**.οΛ)  | 
χαλχουν  ̂   (δΐο)  ||  5  τταλε  ̂ *  (-λαι ^ε·3·  ε·ΐ3):  ίίεχη  7  (-λαι  |  €χθίν 
Ν*  (-0ειν  Ν0·13)  |  ίδωλα  Ν  |  βνετιλατο 
Ν*  ||  6  υμυ  Ν*  (-μευ  \  μελλι 
Ν  |  Ίεινεσθαι  ΒΝ*  (70».  Κ0·13)  ||  7  7ει" 
νεται  £\*  ("γιν.  δ^·^)  Α  |  πρότερες  δ\* 
(-ραυ  ̂ ε.^  ||  §  ηνυξα  δ\  ||  9  δι£ω 
8*9*  (δει£.  &*0>)  ||  ίο  ουκ  ΝΑζ)  | 
αρ^/ίριου  ί\*  (αρ"γυρ.  |  εξιλαμην 
ΚΑ  |  καμεινου  Β*  (καμιν.  Β5)  Α  || 
14  αρβ  Κ*  (αραι  δ^·».  <:·*>)  ||  ι6  ε/α 
Ν*  (-κει  Νε.5)  |  αττεστειλε  Β13  ||  17  δε- 
διχα  ̂ ^  |  ευριν  (-ρειν  || 
ΐ8  ιρηνη  Β*  (ειρ.  Βαϊ>)  ||  19  απολιτε 
Ν*  (-λειται  ̂ ε.^)  απολειτε  Α  ||  21  δι- 

ψησωσι  Β13  |  αξι  ί\*  (-^ει  Κ*1·1»)  |  σχι- 
σθησετε  ί<*  (-ται  ̂ ε.^  |  ρυησζΤ6  χ* 
(-ται  Κ0·13)  |  ττιετε  ̂ *  (-ται  Ν^)  || 
22   εστι   Β13     |     χβριν   ̂ *  (χαιρειν 

Χ1ΙΧ  ι  στήσετε  ̂   ||  2  εβτ/κε  Β^  | 
ρ,αχερα|  Κ  |  ο^ιαν  (-^ειαν  ̂ ^)  | 
χιρ.  ί\*  (χειρ.  ̂ ε·13) :  ίίεπι  ι6,  22  || 
3  ειττε  Β13  ||  5  λε7ι  ̂ *  (-76*  ̂ ε·13)  | 
συναχθησομε  (-μαι  ̂ ε.1>^  |  §0ξα. 
σθησομε  ί\*  (-μαι  \  εστε 
(-σται  ||  6  κληθψε  Χ  |  ττεδα  ί<* 
(τταιδ.  ̂ ε.ΐ3)  |  στ7]σ€  ̂ *  (_σαι  ̂ ε.^  ι 
επίστρεψε  ̂ *  (-^αι  Κ0·1»)  |  ιν€  Κ* 
(είναι  ̂ ε.α,  ο.Ι>^  ||  ̂  άρχονται*  ϊί*  (-ντε? 
Ν0·13)  ||  8  κατάστησε  Ν*  (-σαι  Κ0·1»)  | 
κληρονόμησε  (-σαι  ̂ ε-13)  ||  9  σκοτι 
Β*^<*^*  (-τει  Β13^ε.1^^^)  |  πασ€ς 
Ν*  (-σαυ  ̂ ε.^  |  Τ€$  ̂ *  (τα45  ̂ ξο.1>)  || 
ίο  ττινασουσιν  ^^Α^*  (πειν.  \ 
παταξι  ̂ *  (-ξει  ̂ ε·13)  |  παρακαλεσι 
Κ*  (-σει  |  αξι  Κ*  (-ξει  \\ 
12  εκ]  €7  Α  ||  13  ευφρενεσθε  Β*  (ει;- 
φραιν.  Βαΐ>)  |  ταπινουί  ̂ *  (ταττειν. 
^ε·13)  ||  15  ττεδιου  ̂ *  (τταιδ.  Κ0·13)  | 
ελέησε  ̂ *  (-σαι  ̂ ε·13)  |  επιλησομε  ̂ * 
(-μαι  Νε.ΐ>)  ||  Σ8  ει56  ̂   ||  τ^  κατα. 
πεινοντε$  Β*  (-πιν.  Β13)  ||  2θ  ερουσι 
Β5  ||  21  ερυ  (-ρευ  ̂ε·*3)  |  ε^/εννη- 
σε  Β13  |  κατελιφθην  Β*  (-λειφθ. 
Έ^Ο*)  |  οι/τε  Β*  (ούτοι  Β35)  || 
22  α|ουσι  Β13  |  αρουσι  Β5  ||  23  /3α- 
σιλυ  ̂ *  (-λευ  ̂ ε·13)   |   αρχουσε  Ν* 
ί-χουσαι  ̂ε·13)  ||  24  εκμαλωτευση  Κ* αιχμ.  ί^ε.^  :  ΐ(;6ΐη  25  ||  25  λημψετε 
Κ*  (-ψεται  ̂ ε.£>)  |  ρνσ0μ6  (ρυσομαι 

||  26  θλειψαντες  Β*  (0λι^.  Β?|  | 
πιοντε  (-νται  ̂ ε·13)  |  εσθανθησε- ται  Α 

Ιι  ι  εξαπεστίλα  Βίε  ̂ *  (-στειλ. 
^ε·13)  |  αμαρτίες  Ν*  (-τιαίί  ̂ ε.1>)  | 
τε?  (2°)  ̂ *  (ταυ  Ν0·13)  |  ανομίες  Κ* 
(-μιαις  Κ0·13)  ||  2  ουχ  (2°)  Α  |  ισχί'ΐ Β*  (-χυει  ΒΕΐ3)  |  ουχ  (4°)  ̂   | 
ρανθησοντε  ί\*  (-νται  |  ̂ * 
(-ναι  ̂ ε.ΐ^  |  αποθανουντε  Χ*  (-νται 
Νε·13)  |  διψι  ̂   ||  3  ττεριβολεον  Ν* 
(-λαιον  Χε·13)  Α  ||  4  Ίνωνς  ̂ *  (_ί/αι 
^ε·13)  |  δι  Ν*  (δει  Νε·*3)  |  ειττιν  ̂ ΐ· 
(-7τειν  ||  5  απιθω  Χ  ||  6  εσχι-ντ^ 
^*  (αισχ.  ̂ ε·13)  ||  7  προσοπον  Ν*  (ω 
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5ΐιρ6Γ50Γ  Ν3η1β  =  ||  8  εγγβιξει  Κ  | 
ε^/εισατω  Α  ||  9  κακωσι  Κ  |  υμΑ  Κ* 
(-μεις  Κ0·13):  ίΐεπι  ιι  |  παΧεωθησεσθαι 
Χ  παλαιωθησεσθαι  Α  |  καταφα"γετε 
Κ*  (-ται  ||  ίο  υμειν  Β*  (-μιν 
Β13)  |  ττεδοί  Κ*  (τταιδ.  Κ&1>)  |  σκοτι 
Κ<)*  ί-τει         ||  ιι  καίεται 
(-τε  (,)3)  |  κατισχυεται  <3*  (-τε  (^3)  | 
πορευεσθαι  Α  |  <ρλογει  Κ  |  κοιμηθη- 
σεσθαι  (-σ0ε  ζ)3) 

II  3  τταραδισον  Βίδ  Β*  (-δεισον  Β?) 

μοΧο^/ησειν  Κ*  (-σιν  |  ενεσεωϊ  Κ* 
(αιν.  Κ0·3»  ε·*>)  ||  4  ενωτισασθαι  Κ  | 
κρίσεις  Α  ||  5  βραχειονα  Βίδ  Β*  (βρα- 

χίονα Β13)  ||  6  παΧεωθησεται  Κ*  (πά- 
λαι. Νε·*3)  |  εστε  Ν*  (-σται  Ν^)  \\ 

I  ακουσαται  Α  |  φοβεισθαι  ΒΑ  |  ονι- 
δισμον  ΚΑ  |  ηττασθαι  Α  ||  8  ειμα- 
τιον  Β*  (ιμ.  Β3)  |  ερεια  Β*  (ερια 
Β15)  ||  9  Φ7ν°"  (2°,  3°)  Ν*  ("7«Ρ· 
Ν0·13)  |  ένδυσε  Ν*  (-σαι  Ν^)  |  βρα- 
χειονο*  Β*  (-χιον.  Β5)  ||  ίο  0ισα  Κ  || 
I I  βωνιου  Κ*  (αι.  Κ0·3·  ε·*3)  |  καιφαΧης 
Κ*  (κε<ρ.  Νεΐ3)  |  αινεσεις  Β*  (-συ  Β3ΐ)) 
ενεσευ  Κ*  (αινεσις  Κ°·^)  |  καταΧημψετε 
Κ*  (-ται  Νε·*3)  ||  12  ιμι  Ν*  (ειμι  Ν0.1>)  | 
ωσι  Ν*  (-σει  Ν0·13)  ||  13  ΘΧειβοντος  \>\$ 
Β  |  αρε  Ν*  (-ραι  Νε.ΐ>)  ||  ι6  χιροϊ  Κ* 
(χειρ.  :  ίΐεπι  17,  ι8,  2  2  |  ερι 
Κ*  (ερει  ̂ ε.£>)  Π  19  αντικιμενα  Κ  | 
λειμοϊ  Κ  |  μαχερα  Κ  ||  21  ακουετε 
Χ  |  τεταπινωμενη  Κ*  (-πειν.  Κ0·^) 
Α  ||  22  ειδου  Ν*  (ιδ.  Ν0·*3)  ||  23  τα- 
πινωσαντων  Κ*  (-7τειν.  ί^·13)  |  εινα 
Χ*  (ινα  Κ0·15)  |  εισα  Ν 

III  ι  ένδυσε  Ιήδ  Κ*  (-σαι  Νε·*3)  || 
ι  εκτίναξε  Β3ΐ>Κ*  (-£αι  Ν0·*3)  |  εκμα- 
\ωτο$  Κ*  (αιχμ.  Κ0-**)  ||  4  παροίκησε 
Κ*  (-σαι  Κ0·15)  ||  5  βΧασφημιται  Ν* 
(-μ.ειται  Κ0·13)  ||  6  εκιν77  Κ*  (-κειν. 
Νεΐ3)  |  τταριρι  Κ*  (-ειμί  Νε·Β)  ||  η  ιρη- 
ντ\%  Κ*  (ειρήνης  |  βασίλευα  Κ* 
(-λευσει  ̂ ε·13)  ||  8  ενφρανθησοντε  Κ* 
(-νται  Κ0·*)  |  οψοντε  ̂ *  (-νται  Κ0·13)  || 
ίο  αποκαΧυψι  Κ*  (-^ει  Χε  ΐ3)  |  /3ρα- 
χειονα  Β*  (-χιόνα  Β13)  ||  1 1  εκίθεν  Κ* 
(-Κ€ΐ0.  Κ0·13)  |  αφορησθητε  Ν*  (-ρισθ. 
^α.ϊ,ο.Ι>)  ||   Ι3  π65  Κ&1>)  || 
14  εκστησοντε  Κ*   (-σονται  ̂ ς·1))  || 
15  συνεξουσι  Β]>  \  ακηκοασί  Β13 

ΙιΙΙΙ  ι  επιστευσε  Β*3  |  βραχειών  Β* 
(-χιων  Β13)  ||  2  ιχεν  Κ*  (ειχ.  ̂ ε·3·  ε1))  || 
3  «ρεριν  (-ρειν  ̂ ε·13)  |  απεστραπτε 
&*  (-ττται  ̂ ε1>)  |  αί\ο-γεισθη  Κ*  (ελο- 
^εισθη  ̂ ε  α· ε·13)  ||  4  ^*  (<ρερει 
Κ0·13)  |  οδννατε  (-ται  Κε  ΐ3)  |  ημι% 
^*  (-μεΐί  ί<ε·5)  ||  5  μεμαλακειστε  Κ* 
(-σται  Κ0·13)  ||  6  πάντες]  οιηη  ρΓαεοεά 
οοηίαηχ  Β13  ||  η  ονχ  ΐ)Ϊ5  Β*  (ουκ  Β?)  | 
κιροντοϊ  (κειροντος  #.ζΛ>)  ||  8  τα- 
7τινωσει  ϊ<*  (-πειν.  ίί0·13)  |  διηθήσετε 
Κ*  (-σεται  ̂ -β)  |  ερετε  ̂ ί*  (αίρεται 
Κ0·13)  ||  ίο  καθάρισε  Κ*  (-σαι  Κ^)  | 
ο^ετε  Κ*  (-ται  Κεΐ3)  |  αφελιν  Κ* 
(-λειν  ̂ ε·13)  ||  1 1  διξε  Χ*  (δειξαι  ̂ ε  ΐ3) 
διξαι  ̂ *  (δει^.  ζ)3)  |  ττλασε  ̂ #  (-σαι 
Κ0·13)  |  συνεσι  Κ*  (-σει  Ν0·*3)  |  δικαί- 

ωσε Ν*  (-σαι  Κ0·13)  ||  12  κΧηρονομησι 
Κ*  (-σει  ̂ ε·ι>)  |  αι>ηνε-γκε  ΒΒ 

ΙΓν  ι  στιρα  ̂   |  ωδεινουσα  Β* 
(ωδιν.  Β5)  Α  |  ρολλον  ̂ *  (ραλλ. ^ο.3,ε.ΐ))  |  647Γε  Β13  ||  2  αυλεων  ΚΑ  | 
φιση  Κ*^*  (0εισ.  Κ^13  ̂ 3)  |  σχν- 
νισματα  Κ*  (σχοιν.  Κε·3>  ε·13)  ||  3 
πιτασον  Κ*  (εκπετ.  Κε·3>  ε·1))  |  κ:λ7/- 
ρονομησι  Κ*  (-σει  Κ0·13)  ||  4  ωνιδισθης 
Κ  |  εσχννην  Κ*  (αισχ.  Κε.^  |  €ωνων 
Κ*  (αιων.  Κ0·1»):  ΐίεΐΏ  8  εωνιω  Κ* 
(αιων.  ̂ ε·13)  |  ονιδος  ΚΑ  ||  6  7ΐΛ'εκα 
1)15  Κ*  (-ναικ.  Κε·13)  |  μεμεισημενην 
Β*  (-μισ.  Β13)  Α  ||  η  μεικρ.  Β*  (μικρ. 
Β13):  ίίειη  8  ||  8  ελαιει  Α  ||  9  €'<:ι,'ω 
Κ  |  απιλη  Κ  ||  ίο  μετακεινηθησονται 
Β*  (-/ίΐν.  Β5)  Α  |  εκλιψι  Κ*  (-^ει 
Νε-13)  εκλι^ει  Α^*  (εκλειφ.  ̂ 3)  ιρτ?ν. 
Κ*  (ειρ.  Κ0·13) :  ίίεπι  1 3  |  ειλεωϊ  Β* 
(ιλ.  ΒΒ)  |1  1 1  ταττιντ;  Κ*  (-ττειν.  Κε·1>)  | 
\ιθν  Κ*  (λιθον  Κε)  |  σαππιρον  Β*13 
(σαττφειρ.  Β3ΐ))  σαπφιρον  Κ  |!  12  ια- 
σπειν  Α  |  περιβολεον  *  \\  14  «7* 
■γειει  Κ  ||  15  παροικησονσι  Β13  ||  ΐ6  υ 
(2°)   Κ*   (εΐ5   Κε.αΙνίάί,ο.Ι.)  |  φβίρ€  #* 
φθείρε  Κ»:.»  (νκΐ),  <:.!>)  ||  17  /ίρισειν  Κ* 
-σιν  Κ0·13)  |  εστι  Β13  |  θεραπενονσι 
Β5  |  ι;ρΐ5  Κ*  (-ρεΐ5  Κ0·5)  |  εσεσθαι 
Β*  (-σ^ε  Β36)  Α 
IV  ι  ττορευεσθαι  ΚΑ^*V^^^  (-σ^ε 

Ρ3)  ||   2  τιμασθαι  ά·ΆΑ  |  0α- 
Ύεσθαι  Α  |  εντρνφησι  Κ*  (-σει  Κε·13)  || 
3  ζήσετε  Κ  |  διαθησομε  Κ*  (-σομαι 
Κε·13)  ||  4  «δ°«'  ̂ *  (ίδ.  Κ0·6)  ||  5 
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[αρρ. νει  Α  |  επικαιλεσοντε  Κ*  (-σονται 
Νε·13)  |  επισταντε  Ν*  (-νται  \ 
καταφευξοντε  {-νται  ̂ ε1>)  ||  6  ευ- 
ρισκιν  £ν*  (-κειν  ̂   ί  επικαλεσασθαι 

||  7  α^σι  ζ)*  ίο*  (.σει  ς)3)  || 
8  βουλε  (ι°)  Ν*  (-λα6  ̂ ε  ΐ3)  |  ε  (3°) 
Ν*  (αι  Κ^)  ||  9  α7Γ6Χι  1>ϊδ  Κ*  ("Χ" 
Κ0·13)  II  ίο  χειων  Β*  (χι.  Β5)  |  σπι- 
ρδ|τι  Κ  ||  ιι  εστε  Ν*  (-σται  ̂ ) : 
ίίεηι  13  II  12  εξελευσεσθαι  Κ  |  δι- 
δαχθησεσθαι  ||  13  σημιον 
(-μείον  <^)3)  |  εκλιψει  ̂ *Α(^*  (-λειψ. 

Ι/νΐ  ι  φυλασσεσθαι  ΚΑ  |  η-γγεικε 
Κ  η^εισεν  Α  I  παρα*γεινεσθαι  Β*  Κ* 
(-7^.  Β*3^·0)  Α  |  ελαιοϊ  Β*  (ελεο? 
Β3ΐ>)  |  αττοκαλυφθηνε  Ν*  (-ναι  Κ0·13)  || 
3  προσκιμενος  Κ*  (-κείμενος  £\ε·°)  || 
4  αντεχωντε  Κ*  (-νται  Κε·ϋ)  ||  5  τιΧ4 

(τειχει  Ν0·*3)  τιχει  Α  |  εκλιψει 
^■0.*  (-λειψ.  (^3)  ||  6  προσκιμνοις  Κ* 
προσκιμενοις  Κ1^)  (-κειμ,.  ||  7  ε 
Κ*  (αι  Ν0·3·  ε·13)  |  εσοντε  Ν*  (-νται 
Νε·°)  ||  ρ  ̂ άγεται  Γ*  (-7ετε  Γ?)  || 
ΙΟ  ειδετε  Κ  |  εναιοι  Γ  |  δννη- 
σοντε  Κ*  (-νται  Ν0·13)  |  νύσταξε  Κ* 
(-ξαι  ̂ ε  ΐ3)  ||  ιι  ανεδευ  Β*  (αναιδ. Β313)  Χ 

Ι,νΐΙ  ι  ερονται  Ν*  (αϊ/ο.  Ν0·13)  Α  | 
ηρτε  Κ*  (-ται  ̂ ε.β) :  ίίεπι  ι  ||  2  εστε 
Κ  (-σται  Νε·°)  ||  3  νμις  Ν  (-μευ  Ν0·13) : 
ίίεπι  4  II  4  ψύξατε  Κ  |  εσται  Κε·5Α  || 
5  ιδωλα  Κ  |  φαραξειν  Κ*  (φαρα*γξ. 
^ε.&  Κε·Β)  ||  6  ε/αντ;  Κ  |  ορ~γί- 
σθησομε  Ν*  (-μαι  Ν0·13)  ||  7  εκ*  (ι°) 
Κ*  (-κει  Κε·°)  ||  8  πλιον  (πλέων 
Ο3)  |  ε£υ  Ν*  (-£«$  ̂ ε·13)  ||  9  απεστι- 
λας  Ν*  (-στειλ.  Ν<=·1>)  ||  ίο  ΐπα?  Ν* 
(ειττ.  Κ0·0)  |  παυσομε  Κ*  (-μαι  ̂ ε·Ϊ3)  || 
II  ευλαβηθισα  Ν*  (-θεισα  Κ0·13)  |  μαι 
(ΐ°)  (με  (^3)  |  αιμνησθης  Κ*  (εμ,ν. 
Νε)  |  ειδών  Β*  (ιδ.  Β3*3)  Α  ||  13  <?λει- 
ψει  Β*  (0λι^.  Β?)  0λι^ι  Ν*  (-ψει 
Κ0·13)  |  κατε-γεις  Ν*  (κατεγ**  Χ0·13)  | 
κτησοντε  Κ*  (-νται  Κ0·13)  ||  ι6  ορ7*- 
σθησομε  Ν*  (-μαι  ̂ ε·ΐ3)  |  εξελευσετε 
Ν*  (-ται  Ν0·13)  ||  17  τε<?  Ν*  (ταυ 
Νο.α,ο.Ι>)  ||  ι8  αληθεινην  Α  ζ)*  (-θιν. 
ζ)3)  ||  19  φ^νην  (2°)  Ν*  («ρ.  Κε·°)  | 
ιασομε  (-/^αι  ̂ ε·13)  ||  2θ  κλοίδω- 
νισθησονταί  Β*  (κλι/δ.  Β313)  κλι>δω- 

νισθησοντε  ̂ ί*  (-νται  Χ0·13)  ||  21  χε- 
ριν  ̂ *  (χαιρειν  Κ0·13) Ι.ΥΙΙΙ  ι  0ιστ;  Ν*  ζ)*  (0εισ.  Κε·^93)  || 
2  7^ωνε  ̂ *  (-ναι  ̂ε·13·  ε·1»)  |  ετουσιν  ϊ<* 
(αιτ.  ̂ίε  3·ε·ϊ>)  |  ̂̂ ειζειν  Ν  ||  3  εταπινω- 
σαμεν  (-πειν.  ̂ ε·13)  |  τε?  ήμερες  ϊ<* 
(ταυ  -ραυ  ί^0·13)  |  ευρίσκεται  Κε■1^^*ν^^1 
(-τε  ̂ ^)  |  υποχιρίους  Κ*  ("ΧειΡ·  ί^0·13)  II 
4  ταττινον  Ν*  (-πειν.  ̂ ε.ΐ))  |  ν^σΤ€ν€. 
ται  (2°)     |  ακουσθψε  ̂ *  (-ναι  Κε.ΐ>)  || 
5  ταττινουν  (-πειν.  Νε.ε-ζ)*)  || 
6  διαλυαι  Α  |  βιεων  Κ*  (-αιων  || 
7  πινωντι  ̂ ^Α^*  (πειν.  (2Ε) :  ΐίεηι 
ΙΟ  |  οχ  Ν*  (ουχ  ̂ ε·&  ώδϋβπι  βη^  \\  8  ρα- 
Ύησετε  ̂ *  (-ται  Ν0·1»)  |  ανατελι 
(-λεΐ  ̂ ε.1,)  |  ,τβρ^χ^         (.χει  ̂ ο.ΐ))  || 
9  εισακούσετε  (-ται  ̂ ε.ΐ>)  |  ̂ * 
(-ρει  Νε·Β)  |  παριμι  Κ*  (-ειμί  Κε.ΐ>)  | 
αττυ  ̂ *  (απο  Ν0·3·  ε·^)  |  χιροτονιαν  ̂ * 
(χειρ.  ||  ίο  σκοτι  Ν*  (-τει  ̂ ε·^)  || 
ιι  εστε  Κ*  (-σται  Κ^*3)  1>Ϊ5 :  ϊίεπι  12  | 
επιθνμι  Κ  |  πειανθησεται  Β*  (πιαν^. 
Β13)  ||  12  οικοδομηθησοντε  ^  |  εωνια 
^*  (αιων.  ̂ ε·13)  |  οικοδος  (^^(οικο- 

δόμος ^1)  |  παυσυ  ̂ *  (-σευ  Νε·3-  ε·13)  || 
13  αρυ  ̂ *  (-ρευ  ̂ ε·13) ΙΙΧ  ι  ισχυι  Α(^*  (-νει  0*>)  \  σώσε 
Κ*  (-σαι  Κε·3·  ε·13)  |  εισάκουσε  Κ*  (-σαι 

||  2  ελέησε  Κ*  (-σαι  ̂ ε.^  μ  3  € 
^*  (αι  ̂ε.3,  ο.ϊ>)  |  χφ?5  Χ*  (χειρε* 
^ε.1>)  |  χι\η   Κ*   (χειλ.  |  αδι- 
κειαν  Β*  (-κιαν  Β13)  ||  4  λαλι  ̂ * 
(-λει  Κ&»>)  |  αληθεινη  Α^*  (αληθινή 
^Ει)  |  ματεοις  ̂   |  καινά  ̂ *  (κενα 
Νε·13)  ||  5  υφενουσιν  Ν*  (υ0αιν.  Κε·ΐ>)  | 
βασιλεισκος  Β*  (-λισκ.  Βαΐ3)  ||  7  ™- 
χεινοι  ΒΑ  |  διαλογεισμοι  ̂ *  (-7'0"/"· 
Κε  ΐ3)  |  ταλεπωρια  Κ*  (ταλαιπ.  Κ0·5)  || 
8  φτ?ν.  ΐ3Ϊδ  ̂ *  (ειρ.  ̂ ς.^  ||  ̂   Κρισ€ίς 
Α  |  υττομιναντων  Κ*  (-μειν.  Κ0·^)  | 
μιναντες  ̂ ^^*  (μειν.  ̂ 3)  ||  ίο  εν  (ι0)] 
εμ  ̂*νϊά  (6„  ̂ ΐ)  ||  ΙΣ  ανεμιναμεν  Α  \\ 
12  αμαρτιε  Ϊν*  (-τιαι  ̂ ε·3'  ε·13)  |  ?7μειν 
Β*  (-μιν  Β5)  1315  ||  13  ηιτιθησαμεν  Ν  || 
14  τε5  ̂ *  (ταυ  ̂ ε·3.  ε·ΐ3)  ||  ηρΤ€ 
^*  (-ται  ̂ ε·β)  |  συνειεναι  Β*  (σι;νιεν. 
Β13)  ||  ΐ6  ειδε  Β^  |  βραχειονι  Β*  (βρα- 
χιονι  Β13)  ||  ι  7  ττερικαιφαλεαν  ̂ *  (-κε0. 
Κ0·13)  |  καιφαλης  Χ*  (νε0.  ΝεΛι)  |  πε- 
ριβολεον  Χ*  (-λαιον  ̂ ε  ΐ3)  Α  ||  ΐ8  ονι- 
δθ5  Κ  ||  19  φοβηθησοντε  £\*  (-νται 
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Ν^)  |  φ  (ι°)  Ν*  (2°)  Ν1  (-£ει  Ηβ 
Κε1>):  ΐΐεπι  2  ο  1|  ι\  ειττε  ΐ>ΐδ 

ΙιΧ  2  φανησετε  Ν*  {-τω.  \&ολ>)  \ 
οφθησετε  (-ται  Κ0·*3)  ||  3  πορευ- 
σοντε  Ν*  (-νται  Κ0·*3)  ||  4  ̂ κασι  Β5  | 
ε  Ν*  (αϊ  ̂ ε·^)  ||  5  κε  (ι°)  Κ*  (και 
Ης*  οΛ)  |  μεταβαλι  Ν*  (-λε*  «ε·13)  || 
6  αγβλε  Κ*  (-λαι  Κ0·3·  6·1})  |  καλν- 
ψουσι  Β13  |  οισονσι  Β13  ||  7  ηζουσι 
Β15  ||  8  νε0ελε  Ν*  (-λα*  Ν^)  |  πε- 

ρίστερε Κ*  (-ραι  ̂ \ζ·χ>)  ||  9  €  ̂ *  (αι 
δ^ε·3)  |  νπεμιναν  ̂ *  (-μειν.  ̂ ε·*3)  |  εινε 
Κ*  (-ναι  ̂ ε·15)  ||  ίο  τιχτ?  Κ  (Ϊ16Π1  ι8)  [ 
παραστησοντε  (-νται  δ^·13)  |  ελαιον 
^*ν^<3  (6  5αρ  Γα5  ς>?)  ||  ΣΙ  αννχβη- 
σονται  £ί  |  ε  7τι/λε  ̂ *  (αι  £ξε·3·  ε·13 
πυλαι  Κ0·5) :  ΐίεπι  ι8  Κ*  (αι  πυλαι 

|  κ\ίσθησοντε  Ν*  (-ται  Κ0^) 
κλισθησονται  ̂ *  (κλεισθησοντ.  ̂ 1)  [| 
12  δουλευσονσι  Βυ  ||  13  ̂ * 
^ε·13)  |  δόξασε  Κ*  (-σαι  Ν^)  ||  14  ττο- 
ρενσοντε  Κ*  (-νται  ̂ ε.£>)  |  ταπινω- 
σαντων  \\*  (-πειν.  ̂ °·ϊ))  ||  15  μεμει- 
στημενην  Β*  (μεμισ.  Β13)  Α  |  εωνιον 
Κ*  (αιωνιον  Ν0·13)  ||  ι6  θηΧασι*  Κ* 
(-σευ  ̂ ε·13)  |  0αγεσε  Ν*  (-σαι  Κ0·15)  | 
εξερουμενος  £\*  (εξαιρονμ.  ̂ °-Χ>)  Α  || 
17  ιρτ/νη  Κ*  (ει/3.  ̂ε·13)  ||  ι8  ταλε- 
πωρια  Κ*  (-λαΐ7Γ.  Κ0·13)  ||  19  «στ  ε 
(-σται  ίί0·13)  Ικίδ  :  ίίβπι  2  2  αισται  (ι°)  Α 
||  2θ  εκλι^ει  ΝΑζ)*  (εκλειψ.  ζ)1^))  | 
η/Αερε  Κ*  (-ραι  Κ0·13)  ||  21  εωνοϊ  Κ* 
(αιών.  Καΐ3)  |  χιρων  Κ*  (χειρ.  Κ0·13)  || 22  χειλιαδαί  Β 
ΙΧΙ  ι  ευα^εΧισασθε  (-σθαι 

Ν0·13)  |  απεστάλκε  Β13  |  ιασασθε  Κ* 
(-σ0αι  ̂ ε·13)  |  κηρι^ε  Κ*  (-£αι  ̂ ε·*3)  || 
2  κάλεσε  Κ*  (-σαι  Κ0·13)  |  παρακάλεσε 
Κ*  (-σαι  &Λ>)  ||  3  δο0??νε  Ν  |  πεν- 
θονσι  (ι°)  Β'3  |  Ύενεε  Κ*  (γενεαι 
£ζοα,  ο.ΐ>)  ||  ̂   εξαναστησονσι  Β13  |  κε- 
νιουσιν  Ο*  (καιν.  (^α)  ||  5  ποιμεν- 
οντες  Β*  (ττοιμαιν.  Β13)  ̂   ||  6  κλ?7- 
θησεσθαι  &\Α  |  Χιτονρ^οι  Β*  ̂ *  (^* 
(λειτ.  Β^Νε^ς)1^))  |  κατεδεσθαι 
^ε-^Α     |     θανμασθησεσθαι    ^Α  || 
7  καιφαλης  Κ*  (κε<ρ.  ̂ ε  ΐ3)  ||  8  γεί- 

σων Β*  (μισ.  Β'3)  Α  |  διαθησομε  Κ* 
(-μαι  6<ε·13)  ||  9  «Α'/αεσ'ω  Κ  ||  ίο  ει/ε- 
δυσε  Β13  |  ι\ιματιον  «  (γ&8  ι  1°  Κ?)  | 
κιτωνα  Χ*  (χιτ.  ̂ ε·α· ε1))  |  περιεθηκε 

Β13  |  κατεκοσμησε  ΒΒ  ||  II  ανατελι 
Κ*  (-λει  «ε·δ) 

ΙΧΙΙ  2  οι/Όντε  ̂ *  (-ί/ται  ̂ ε1))  | 
κάλεσι  ̂ *  (-σει  ̂ ε·^) :  ΐίετη  12  |  ονο- 
μασι  (-σει  &Λ>)  ||  3  ΧΦΐ  ̂ *  (χεψ· 
Κ0·13)  ΐ)Ϊ5  ||  4  κληθησετε  Κ*  (-ται  Ν°.ΐ>) 
1)Ϊ8  |  ευδόκησε  Β5  ||  5  €σ"τ6  ̂ *  (-στο,ι 
^ε·13)  |  ευφρανθησετε  (2°)  Χ  ||  7  ε0"7"4 
Β5  ||  8  ττιοντε  ̂ *  (-νται  \\  9  0α- 
*γοι>τε  Κ*  (-νται  ̂ ε·13)  |  αινεσονσι  Β5  [ 
τε?  (ι°)  Κ*  (ταυ  |  επαυλεσι 
Β13  |  αγιε*  ̂ *  (-ιαυ  Κ".  ||  ίο  ττο- 
ρευεσθαι  Κ^ΑΟ.*  (-σθε  Ο*)  |  διαρ- 
ρειψατε  Β*  (διερριψ.  Β13) 

ΙΧΙΠ  ι  παρατεινόμενο*  Β*^{θΎ^\ 
ωρεο?  ̂ \  |  διάλε~γομε  {-μαι  ̂ ■^>)  \\ 
4  πάρεση  Β13  ||  5  βραχειών  Β*  (/3ρα- 
χιων  Β'3):  ϊίειτι  12  ||  6  εμα  ̂ *  (αίμα 
^οα,  ο.Β)  ||  ̂  ανταχοδιδωσι  Β13  |  επα^ι 
^*  (-γει  ̂ )  ||  9  θλειψεω*  Β*  (0λι^. 
Β13)  |  0ιδεσ^ε  Ν*  (φειδεσθαι  φι- 
δεσθαι  ζ)*  (0ειδ.  ̂ ^(ν^^^))  ||  ίο  ηπι- 
θησαν  (τ^ττει^.    ̂ ^.1^^3(ν^<1))  || 
ιι  ποιμαινα  Α  ||  12  ποίησε  £<*  (-σαι 
^ε·13):  ϊίοιιι  14  |  εωνιον  (αιών. 
^ο.3,ο.1))  ||  Ι4  παιδιού  Β*  (ττεδ.  Β313) 
Α  ||  15  ε^δε  Κ  ||  ι6  ρυσε  Κ*  (-σαι 
«ε·13)  ||  17  φοβισθε  Ν*  (-βισθαι 
φοβεισθε  (^*  (-σ^αι  ̂ 3)  ||  ι8  μεικρον 
Β*  (αικρ.  Β3ί3) 

Ι,Χΐν  ι  λημψετε  ̂ *  (-ται  ̂ ε-^3)  || 
2  τηκαιται  ̂ *  (τήκεται  &ε.&,  ο.Β^  |  κα. 
τακανσι  Κ*  (-καυσει  ̂ ε·13)  |  εστε 
(-σται  ̂ ε·1))  ||  5  ποιουσι  Β13  |  ωργει- 
σθη$  &  |  77/"*$  ̂ *  (-μευ  Κ0-11) :  ϊΐεηι 
6,  9  II  6  οισι  Ν*  (-σει  Νε·13)  ||  8  χι- 
ρων  ̂ ν*  (χειρ.  ̂ ς.ΐ3)  ||  ̂   οργβι^ου  ̂ \  || 
ιι  Ή-ατερε*]  περς  Κ  ||  12  εταπινωσας 

Ι.Χν  ι  εθνι  Κ  ||  2  χιραϊ  Χ*  (χειρ. 
^°·ι>)  |  απιθονντα  ̂   ||  3  Τ6Ϊ  ̂ *  (ταΐ5 
^ε·13)  |  δεμονιοΐϊ  ί<*  (δαι/χ.  Κε·^)  || 
4  μνημασι  Β'3  |  σπηΧεοις  Ν  ||  ζ  καιετε 
Β*^*  (-ται  Β*  Ν0·*)  Α  ||  6  ειδου  Κ* 
(ιδ.  ̂ ε^  ||  ̂   ωνιδισαν  ^  ||  8  ερουσι 
Β'3  ||  9  εκί  ϊ\*  (-^ει  ̂ ε.ι>) .  ϊί6ηι  20  || 
ίο  φαραξ  ̂ *  (-ραγξ         ||  ιι  υμυ 
ΪΝ*    (-μευ   ̂ ε.5):   ΐίειη   χ^  2ο)  | 
ετοιμάζονται*         (-μα'ζοντε*   ̂ ε·'3)  || 12   μαχεραν    Ν    ||    13  πινασεται 
πινασετε   Α  |   πειοντε   Β*  (πονται 
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[αρρ. 
Έ3^)  |  εσχυνθησεσθε  Κ*  αισχννθη- σβσθα,ί  ||  15  κατελιψατε 
(-λεφ  ζ)3)  |  ανελι  Ν*  (α^λει 
αναιλεί  Α  |  κληθησετε  Κ  ||  ΐ6  ευλο- 
γησουσι  Β1*  |  αληθεινον  Α  (Ηβ)  |  ο- 
μουντε  Ν*  (-^ται  ̂ ε·13)  |  εττιλησοντε 
Ν*  (-ϊ/ται  ̂ ε·^)  1  ̂λει^  Β*  {θ\ιψ. 
Β?)  |  αναβησετε  Ν*  (-σεται  || 
17  εστε  Ν*  {-σται  Ν0·13):  ΐίεηι  2θ, 
24  |  μνησθωσι  Β13  ||  19  α^αλλιασομε 
Ν*  (-μαι  Ν^)  ||  2θ  7ε»"7Τ€  Ν  |  εμ- 
πλ^σι  Ν*  (-σει  &ε.ΐ>)  ||  22  ήμερε  Κ* 
(-ραι  &<ε.ΐ>)  |  πάΚεωσουσίν  (-λαι. 
^ε·13)  ||  23  καΐί/οι*  Κ*  (κεν.  Ν0·13)  |  εστι 
~ΰ°  ||  24  κεκρα£ε  Κ*  (-|αι  Νε·*>)  || 
25  Ορί  Ν 
ΙΧνί  ι  οικοδομησεται  Β*ΝΑς>* 

(-τε  Β^ζ)1^))  ||  2  ταπι^  ΝΑ  || 
3  αιμα]  ε/^α  Κ  ||  4  εμπε-γματα 
(-7ταΐ7Αΐ·  Νε·*3*^)  |  ουκ  (ι0)]  ουχ  Β* 
(ουκ  Β3*3)  ||  5  μεισονσιν  Β*  (μισ.  Β13)  | 
ε/αροι  Ν*  (-κειν.  Ν0-13)  |  εσχυνθησον- 
ται  Ν*  (αισχ.  Ν0·13)  ||  6  ανταποδοσειν 

Ν*  (-δοσιν  Νο13)  ||  7  ωδειι/ουσαν  Β* 
(ωδιρ.  Βε1))  I  Τ€κϊ|  Ν*  (-κειι>  Ν0·13)  | 
ελ^  Ν*  (-0ειι>  Νε·*3)  ||  8  ωδει,νεν  Β  | 
ττεδια  Ν*  (παιδ.  Νε  ΐ3) :  ΐίοπι  12  || 
9  ουχ  (2°)  Ν  |  στιραν  ζ)*  (στεφ. 
^Ε)  ||  ΙΟ  πενθίται  Ν*  (-θειται  Ν0·*3)  || II  θηλασηται  Ν  |  εμττλησθηται  Ν  | 
εινα  (2°)  Κ*  («/α  Νε)  |  τρυφησηται Ν0·13  ||  12  εκκλεινω  ΒΑ  |  χιμαρρους 
Ν  ||  13  τταρακληθησεσθαι  £\  ||  14  α- 
πηλισει,  Α  απιλησει,  (αττειλ. 
<23)  |  αττιθονσιν  Νζ)*  (αττεισ.  ζ)3)  || 
15  κατε7ει$  Ν*  (-715  Ν0·13)  |  αποδουνε 
Ν*  (-ραι  ̂ ε·13)  ||  ι6  τραυματιε  Ν* 
(-τιαι  ̂ ε·13)  ||  ι8  ερχομέ  Ν*  (-μαι 
Ν0·13)  ||  19  καταλιψω  Ν<3*  (-λείψω 
Ο3-)  |  σημιον  Ν  ||  20  ώ$  άνενέγκαι- 
σαν  Β13  ||  2  2  μενι  Ν  |  στήσετε  Κ* 
(-ται  Ν0·13)  ||  23  εστε  Ν*  (-σται  Ν0·13)  | 
^  Ν*  (-|βί  Νε·*3)  |  είττε  Β13  ||  24  ε£ε- 
λευσοιτε  Ν*  (-^ται  Ν0·13)  |  οψοντε  Ν* 
(-ϊ>ται  ̂ ε·13)  Ι  τελευτησι  Ν*  (-τησει 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 

I  2  τε?  Ν*  (ταυ  Ν<=·*.  ίίεηι  3 
(ταυ  Ν0·13)  |  7?/Λερε5  Ν*  (-ραι$  ε·13): 
ίίεπι  3  (-ραυ  Ν0·13)  |  τρεισκαώεκατου 

||  3  εκμαλωσιας  £\*  (αιχμ.  Νε.ΐ3)  || 
5  πλάσε  Ν*  (-σαι  ̂ ε·ΐ>)  |  επισταμε 
Ν*Α  (-^αι  ̂ ε·^):  ίίεπι  6  (Α  ηοη 
αάδίΐρυΐαηίε)  |  τεθίκα  Ν:  ίίεπι  ι8  || 
6  λαλϊ  Ν*  (λαλείς  ̂ ε·ΐ>)  ||  7  ειττε  Β13 
(ΐίειη  9»  14)  I  βξα7τοστιλω  Ν*  (-στείλω 
Ν0·13)  |  εντίΚωμε  Ν*  (εντειΧωμαι  Νο1)): 
ΐίεηι  17  II  8  εζερίσθε  Ν*  (εξαιρεισθαί 
Νε·13):  εξερεισθαί  ̂   ||  9  β^ετινεν  Ν  || 
ίο  κατασκαπτιν  Ν*  (-τε»*  ̂ ε·13)  | 
ανοικοδομιν  \\*  (-μειν  ̂ ζ·^)  \\  15  ει- 
δου  Ν*  (ιδού  ̂ ε·13)  |  ηξονσί  Β13  |  τιχτ; 
Ν  ||  17  ττερι^ωσε  Β*  Ν*  (-σαι  Β^^ε-ΐ3)  | 
αναστηθεί.  0*  (-θι  ̂^3(ν^«^))  |  εξερισθε 
Ν*  (εξαιρισθαι  :  εξφεισθαι  <νΙά> 
(ε^αφ.  ̂ )  ||  ι8  τιχο$  Ν*  (τειχ.  ΝεΛ)  | 
7τασι  Β13  ||  19  πολεμησουσι  &  \  εξε- 
ρεισθαι  ̂ *  (ε^αιρ.  <3&) 

II  2  εΐ7τε  Β13  |  ε\αιονς  Β*  (ελεοι;? 
Β&ΐ3)  |  εξακολούθησε  Ν*  (-?;σαι  ̂ ε·13)  | 

σαι  Κ*  (σε  ̂ε·13)  ||  5  ττλεμμελημα  Κ* 
(πλημ.  Νε.α,  αϊ>)  |  ματεων  \&  \  εματεω- 
θησαν  Ν  ||  6  ιττα^  Ν*  (ειπαρ  Νε.ΐ>: 
ίίεπι  8)  |  ατηρω  Ν*  (αττεφω  Κ0·13)  || 
7  εμειανατε  Β*^*  (ε/Λίαν.  Βι3^3)  | 
εθεσθαι  Ν  ||  8  εστι  Β13  (ίίεπι  14  ΐ>ϊδ)  | 
ποιμαινες  Α  ||  9  κριθησομε  (ι°)  Ν?  || 
ΙΟ  αττοστίλατε  Ν*  (-στειλ.  Ν0·13)  | 
7ε70^ε  Β13  ||  ιι  αλλαξοντε  Ν*  (-ται 
^ε·13)  |  ισιν  Ν*  (εισιν  ̂ ε.5)  ||  Ι3  §υ. 
νησοντε  Ν*  (-ται  ̂ ε·13)  ||  15  ε  Ν*  (αι 
Ν0·3·0·13:  ΐίεηι  36)  |  κατοικισθαι  Β* 
(-κεισθαι  Β^13)  ||  ι6  κατεπεζο\  Ν  |  κα- 
ταλιπιν  Ν*  (-7τειν  δ^0·13)  ||  19  "γνωθει 
ζ)*  (νίά)  |  €7Γβί  Β*  (εττι  Β13)  ||  20  εωνοί 
Ν*  (αια»Ό$  Χε·ΐ>)  |  ττορενσομε  Χ*  (-/χαι 
^ε·13)  |  εΛτι  Ν*  (εκεί  ̂ ε·13)  |  διαχνθη- 
σομε  Ν*  (-μαι  ̂ ε.υ)  ||  2Ι  αληθείνην 
Β*Α^*  (-^ι^  Β13^3)  ||  2  2  κε/ο?\ει- 
δωσε  Β*  (-λειδωσαι  Β3  -λιδωσαι  Βι'): καικηλίδωσε  Ν  κεκηλιδωσε  Α  ||  23  ερυ 
Κ*  (ερευ  ̂ ε·ΐ>)  |  βιδε  Χ  ||  24  ταπι- 
νωσει  Ν*  (ταττειν.  ̂ ε.^  ||  2^  τραχια$ 
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Κ  |  δειψους  Β*  (διψ.  Β13)  ||  26  εσχυνη 
Ν*  (αισχ.  Ν0·*3)  |  εσχυνθησονται  Ν* 
(αισχ.  Κ0·13)  ||  28  αναστησοντε  Ν* 
(-ται  Ν0·13)  ||  29  λαλιτε  Ν*  (λαλείται 
Ν^)  ||  3©  εδεξασθαι  Β*Αζ)*  (-σ0ε 
Β*13  Γ)3)  |  μαχερα  Ν  |  €φοβηθηται  Ν  || 
31  ?)]  ή  Β13  ||  33  Τ€?  ̂ *  (ταί5  ̂ °,ΐ3): 
ίΐεπι  34)  I  ζνΤΎ1σ€  Ν*  ("σαι  ̂ ε·ι>)  | 
μίανε  Κ*  (·ναι  Ν0·13):  μειαναι  (μι. 
ς>*)  ||  34  Ν*  (αί/Λ·  Κ".**)  | 
δρυει  Ν  ||  35  κρεινομαι  Β*  (κριν.  Β13): 
κρίνομε  Ν*  (-μαι  Νε·*3)  ||  36  δευτέρωσε 
Ν*  (-σαι  Κ0·13)  |  κατεσχυνθηση  Ν*  («Φ 
(καταισχ.  Νε·3·  ε·*3)  |  κατεσχυνθης  Ν* 
(καταισχ.  Κε·3'  °·1))  |  χιρεϊ  Κ*  (χειρε* 

III  ι  εξαποστιλη  Ν*  (-στειλη  Ν0·*3)  | 
"γυνεκα  Ν*  (-ναικα  Κ0·13)  |  ̂ενητε  Ν* 
(-ται  Ν0·13)  |  ανακαμφι  Ν*  (-^βι  Νε·*3)  | 
μηαινομενη  Β*  (μιαιν.  Β&ΐ3):  μιενομενη 
Ν*  (μιαιν.  Ν0·*3)  |  εκίϊ^  Ν*  {εκείνη 
Ν0·*3)  |  ποιμαισιν  Α<5*  |  ανεκαμπταΐϊ 
Ν*  (-τ€5  Ν*:·13)  ||  2  ευ0ιαι>  Ν  |  ειδε  Ν  | 
εκα0εισα?  Α  |  εμειανας  ̂ *  (εμιαν. 
ς>α)  |  τε5  (2ο)  Ν*  (ται?  ̂ ε.ΐί.  ̂ βπ1 
ΐ6,  17,  ΐ8,  2ΐ)  |  πορνιες  Ν*  (-ζ>ιαΐ5 
Ν0·13)  |  κακίες  Ν*  (-ιαυ  Νε-*3)  ||  3  ττοι- 
μαινα*  Β*Α(^*  (-μένα*  Β3ΐ3(>)  |  ο^ευ 
Κ*  |  απηνεσχυντησαϊ  Ν*Α  (απηναισχ. 
Νε·13):  απηνασχ.  ̂ *  (ι  δυρεΓδΟΓ  ί^)3)  || 
5  δ+αμιεν  Ν*  (-νει  Νε·13)  |  νικοί  Β*  (ρεικ. 
Β3ΐ>)  ||  6  ήμερε*  Κ*  (·ρο»5  Ν0·13 :  ίΐεπι 
ΐ6,  χ;,  ι8)  |  ε/α  Κ*  (εκει  Ν0·*3)  ||  7  πορ- 
νενσε  Ν*  (-σαι  Κ0·*3)  ||  8  εξαπεστιλα  ύ* 
(-τειλα  Νε·*3)  |  χιρα*  Ν*  (χειρ.  Ν0·13)  \ 
αύτη]  αϋτη  Β13  ||  1 2  ανα-γνωθει  ̂ *  (-0ι 
^3)  |  ερΐ5  Ν*  (ερευ  Νε·ΐ>)  ||  13  γι^ε* 
(2*  (-04  ξ)3)  |  ουκ  Α  (ϊίεπι  25)  || 
15  ποιμαινε$  ̂ *  (-μενεϊ  Ο3-)  |  ττοι- 
μενοντες  Ν  ||  ι6  εστε  Ν  |  εκινε$  Ν* 
(εκειι/αυ  Ν0·13)  |  ποιηθησετε  Ν*  (-ται 
Ν0·13)  ϊ|  17  ε/αναυ  Κ*  (-κειν.  Νε·13)  \ 
εκινω  Ν*  (-κειν.  Ν0·13)  |  πορευσοντε 
Ν*  (-ται  Νε·13)  ||  ι8  συνελευσοντε  Ν* 
(-ται  Ν0·13)  |  ρ  ϊπ  χωρών  δΐιρ  ΓΣΐδ 
Ανίά  ||  19  καλεσεται  Β*  Α  (-σετε  Βδΐ3)  | 
αποστραφησεσθαι  Β*Α  (-σ0ε  Βαΐ3)  || 
2θ  α0ετι  Κ*  (-τει  ̂ ε·^)  ||  2Ι  χιλεώ| 
Χ*  (χ€4λ.  ̂ ε.ΐ))  ||  22  ζηηστραφηταί 
&ξε·ϊ>  |  ιασωμε  Κ*  (-μαι  ̂ ε.ΐ>)  ||  2^ 
ναμεπ  Α  ||  24  εσχυνη  ί\*  (αισχ.  Χ0-1* : 

ίίβιη  25)  |  κατηνάλωσεν  Β&ΐ3 1|  25  ατει- 
μια  Β*  (ατιμ.  Β13)  |  νπηκουσαν\μεν  ̂ ? 

IV  2  κρισι  Κ*  (-σει  Κ0-*3)  |  ενεσον- 
σιν  Κ*  (αιζ>.  ̂ ε·13)  ||  3  σπειρηται  Β  || 
4  περιτμηθηταί  ̂ ε.1>  |  εστε  (-ται ^ε·13:  ίίεηι  ίο,  27)  |  ττρωσωπου 
Κ  ||  5  σαλ7Γΐγ7εί  ̂ Α  [οιαιη  κεκρ.  οοη- 
ϊιιηχ]  |  στιχηρει.$  Κ  ||  6  φενγεται  ϊ\  || 
7  ε^ρε  Β13  |  θινε  ̂ *  (0ειναι  Κε·!>)  | 
καθερεθησοντε  ̂ *  (-ται  ̂ ε.^  |  κατοι. 
κεισθε  ϊ\*  (-0αι  ί<ε^)  ||  8  ττεριζω- 
σασθαι  Α^*  (-σ0ε  |  κοπτεσθαι 
ΝΑ  ||  9  ε,ίιί'·  Ν*  (-κειν.  &ε.ΐ>.  ίί6]η 
ΐι)  |  απολιτε  Ν*  (-λειται  Ν0·13)  -λειτε 
Α  |  ττροφητε  Ν*  (-ται  ̂ ε·13)  ||  ίο  4- 
ρΐ7^  Ν*  (εφ.  Κ<=·^)  |  μαχερα  Ν  || 
II  ερουσι  Β13  ||  13  κατέβεις  Ν*  (κατε- 
715  ̂ ε.β)  |  ταΧεπωρουμεν  Ν*  (-λαιπ. 
Κε·13)  ||  15  ακουσθησετε  Ν*  (-ται  ̂ ε.^)  || 
ΐ6  σνστροφε  Ν*  (-<ραι  ̂ ε·3-  οΐ3)  ||  19  ε- 
σθητηρια  ΝΑ  |  μεμασσι  Νε·αΑ  ||  20  τα- 
λεττωριαν  Ν*  (-λαΐ7Γ.  Ν0·13)  |  επικα- 
Χιται  Ν*  (-λειτ.  Ν0·13)  |  τεταλεπω- 
ρηκεν  Β*  Ν*  (-λαιττ.  Β^Νε-13:  Ηδ)  || 
21  οψομε  Ν*  (-μαι  Ν0·13)  ||  22  η^ου- 
με|μοι  Ν  (δΐο)  |  ηδισαν  Ν  |  κακοποίησε 
Ν  |  ΐΓοιησε  Ν  ||  25  ουχ  ̂   |  ιτετινα 
Ν  ||  20  7τασε  Ν  (-σαι  Ν0·13)  |  ε  Ν*  (αι 
Ν0·13)  ||  28  εττει  Β*Α  (εττι  Β3Ϊ>)  |  ττεν- 
θιτω  Ν  ||  29  σττηΧεα  Ν  |  ενκατελιφθη 
Ν  |  κατωκι  Ν*  (-κει  Ν0·13)  ||  3°  εν- 
χρειση  Α  |  ματεον  Ν  (-ταιοί^  Ν0·13)  | 
εραστε  Ν*  (-ται  Ν0·13)  ||  31  ωδει»Όΐ>- 
σ?75  Β*  (ωδιν.  Β13)  |  χφα?  Ν*  (χειρ. 
Νε-Ι3)  |  οιμμοί  Β*  ̂ *  (οιμοι  Β13 ξ)*: 
ομμοι  ΝΑ)  |  εκΚιπι  Ν*  (-λιπει  Α(±* 
-λείπει  Ν^·ι3^3)  |  ανειρημενοις  Β* 

(αντ/ρ.  Βαΐ3) V  ι  τε$  Ν*  (ταΐ5  Ν0·1»  [Ηδ] :  ίίεπι 
6,  ι8)  |  ειδετε  Α  |  πλατιές  Ν*  (-τια« 
Νε-^Α)  |  εσομε  Ν*  (-μαι  Ν0·13)  ||  ι  ψεν- 
δεσειν  Ν*  (-σιν  Ν?)  ||  3  δεξασ0ε  Ν* 
(-0αι  Ν0·13)  ||  5  πορευσομε  Ν*  (-μαι 
Ν0·13)  ||  6  παρδαλς  Β*  (ι  δΙίρβΓδίϊΓ  Β·"1·3)  || 
7  ειλεω$  Α  ||  8  "/ννεκα  Ν*  (-ί/αικα 
Ν0·13)  ||  9  αιπισκεφομε  Ν*  (επισκεψομαι 
Ν0·13)  ||  12  ουκ  (ρΐΌ  ουχ)  Ν^  |  εστι 
Β13  |  μαχεραν  Ν  |  ονχ  (ρΐΌ  ου/ο  2°)  Β* 
(ουκ  ΒΗΐ3)  Α  ||  13  προφητε  Ν*  (-ται 
Νε·1»)  |  εστε  Ν*  (-ται  Κ*·1»:  ΐίειη  19)  II 
14  λε74  Ν*  (-7ε4  Ν0·^)  |  καταφα^ετε 
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[αρρ. 
Κ*  (-ται  Κ0·15)  ||  ι6  κατεδοντε  Κ 
(ΐίειη  17  [-ται  Κ^13  Βΐδ])  ||  17  αλοη- 
σουσι  Β13  |  υμις  Κ*  (-μευ  Κ0·13)  |  πε- 
ττοιθαται  Κ  Α  \  ρομφεα  Κ  ||  ι8  ήμερες 
Κ*  (-ραυ  Κε·*3)  |  εκινες  Κ*  (εκειναις 
Κ0·13)  ||  19  ειπηται  Κ  |  εποιησε  Β5  | 
ερυ   Κ*  |  δουλενσεταί 
Β*  (-τε  Β313)  Κ  ||  22  φοβησεσθαι 
Κ  φοβηθησεσθαι  Α  |  ευλαβηθη- 
σεσθαι  ΚΑ  |  ορέων  Β*  (ο/ηορ  Β13)  | 
εωνιον  Κ*  (αιωρ.  Κ0·3·  ε·13)  ||  23  απιθης 
Κ*  (ατειθ.  Κ0·13)  |  εξεκλειναν  Β  (ΐίεηι 
25  Α  ζ)*  -λι^  ς3)  ||  25  ε  (2°)  Κ* 
(αι  Κ0·3^·13)  ||  26  διάφθειρε  Κ*  (-ραι 
Κ0·13)  ||  2  ̂   7Γ αγευ  Κ*  (-71$  Κ?)  |  ττε- 
η^ω|  &  ||  28  εκρειναν  Β  ||  29  60  *ί  Β* 
(-ρει  Β313)  Κ  ||  31  ιρευ  Κ 

VI  ι  ερισχυσαται  Κ0·13  |  σαλπΐ77α 
Κ  |  σημιον  Κ  |  ~γεινεται  Κ*  (71Ρ.  Κ0·13) 
γίνετε  Α  ||  2  αφερεθησεται  Κ*  (αφαιρ. 
Κ^13)  αφεραίθ.  ξ)*  (αφαιρεθ.  ξ»3)  || 
3  ποιμαινες  Α^  ||  4  παρασκευα- 
σασθαι  ΚΑ  |  εκΚιπουσιν  Κ  |  ε  Κ* 
(αι  Κ^.  ε·13)  |  σκειαι  Β*  (σκι.  Β13)  || 
5  διαφθιρωμεν  Κ*  (διαφθειρ.  Κ0·13)  || 
6  εκχαιορ  Α  ||  7  \^χι  Ίοΐδ  Χ  |  κε  (ι°) 
Ν*  (και  Κε·Ε)  |  ταΚεπωρια  Κ*  (τα- 
λαΐ7τ.  Κ0·13 :  ΐίειη  20)  |  ακονσθησετε 
Κ*  (-ται  Κ0·13)  ||  9  καλαμασθαι  ΐιΐδ 
Κ0·13  ||  ίο  ονιδισμον  ΚΑ  ||  ιι  εκχαιω 
Κ*  (εκχεω  Κ0·13)  ||  12  οικειαι  Α  |  εταί- 

ρους Α  |  *γυνεκε$  Κ*  (-ϊ/αικ.  Κ0·13)  | 
χιρ.  Κ*  {χειρ.  Κ0·5:  ΐίειη  24)  II  14  ε£- 
ουθενουνταις  Κ*  (-τε$  Κ0·13)  |  ιρη^ 
(2°)  Κ*  (ειρ.  Κ0·13)  ||  15  κατεσχυνο· 
μενοι  Κ*  (κατοασχ.  Κ0·13)  |  πτωσι  Κ* 
(-σει  Κ11·13)  ||  ι6  ειδεται  (ι°)  Κ:  ειδετε 
Α  |  ειδετε  (2°)  Κ  |  ευρησεται  Κ  |  τε$ 
■ψυχές  Κ*  (ταυ  ψυχαις  Κ0*3)  ||  ι8  7τοι- 
μενοντες  Β*  {ττοιμαιν.  Β313)  ποιμενον- 
ταυ  Κ*  (-τε$  Κ0·13)  ||  20  φέρεται  Κ  | 
ισιν  ΚΑ  |  ε  Κ*  (αι  Κε·3·  ̂   ||  21  γ*- 
των  Α  ||  23  κν μένουσα  Κ  ||  24  0λει- 
ψις  Β  θλίψεις  Κ(^)  ||  25  εκπορευεσθαι 
ΚΑ  |  τε?  Κ*  (ταυ  Κε·3·  ̂   ε·ε)  |  /3α- 
δι^εται  ΚΑ  [  ρομφεα  Κ  |  εκχθρων  Κ* 
(εχ0ρ.  Κ?)  |  παροικι  Κ*  (-κει  Κ^)  || 
20  καταττασε  Κ*  (-σαι  Κ0·13)  |  ποιηεσ 
Β*  Κ* Α  (-σαι  Β3*3^·13)  ||  27  δοκίμασε 
Κ*  (-σαι  Κ0·13)  ||  29  καυΌΡ  Α  |  αρ7ϋ- 
ροκοπι  Κ*  (-πει  Κ0·13) 

VII  5  διορθωσηται  Κ  |  ποιησηται 
Κ  |  κρισειν  Κ*  (-σιν  Κ?)  ||  6  καταδυ- 
ραστευσηται  Κ  |  εμα  Κ*  (αίμα  Κ0·13)  | 
εκχεηται  ΚΑ  |  ιτορευησθαι  Β*  (-σ0ε 
Β3ΐ))  Κ  ||  7  εωΐΌ5  (ι°)  Κ*  (αι.  Κε·*>)  || 
8  υμις  Κ*  (-μευ  Κ0·13:  ΐίειη  14)  |  ωφε- 
ληθησεσθαι  Β*  (-0ε  Β3Ϊ>)  ΚΑ  ||  9  φο- 

νεύεται Κ  |  μοιχασθαι  Κ  |  ομνυεται 
Κ^*  (-τε  (^)3)  ||  1 1  σπηλεον  Κ  |  επι- 
κεκλητε  Κ*  (-ται  Κ0·*3:  ΐίεηι  14,  3°)  I 
ε/α  Κ*  (-κει  Κε·ι>:  ΐίεηι  12)  ||  13  ηκου- 
σαται  Α  |  απεκριθηται  Κ  ||  ι6  ουχ  Α  | 
ισακουσομαι  Κ*  (εισ.  Κε·5)  ||  17  τε? 
(Ηδ)  Κ*  (ταυ  Κ0·13:  ΐίεπι  23)  II  ι8  κε- 
οι/σι  Κ*  (καιουσι  Κ0·*3)  |  ε  'γυνεκες  Κ* 
(αι  ̂ υναικ.  Κε·3·  ε·13)  |  στε$  Β*  (σταυ 
Β13)  |  εσιτισαν  Κ^*  (εσπεισ.  ̂ 3)  |  7τα- 
ρορ-γισωσειν  Κ*  (-σΐϊ'  Κ?)  ||  19  ττα- 
ρορΎΐζουσι  Β13  |  κατεσχυνθη  Κ*  (κα- 
ταισσχ.  [δϊο]  Κε·Ε)  ||  21  συ^α7α7ίται 
Κ0·13  |  φα~γεται  Κε·1)  ||  23  ενετιλαμην 
Κ*  (ενετειλ.  Κ0·13):  ΐίεηι  31  I  ακου- 
σαται  Α  |  εσομε  Κ*  (-ααι  Κ0·13)  Ι 
υμειν  Κ*  (-μ»/  Κ0·13)  |  εσεσθαι  ΚΑ  | 
ττορευεσθαι  Α  |  εντιΧωμε  Κ*  (εΐ'τει- 
λωμαι  Κ0·13)  ||  25  εξαττεστιλα  Κ* 
(-στειλ.  Κ0·13)  |  κε  ορθού  Κ*  (και  ορ- 
0ρου  Κ0·13)  |  αττεστιλα  Κ*  (-στειλ. 
Κ^)  ||  28  ττεδιαν  Κ*  (τταιδ.  Κ^13)  || 
29  κειραι  |  καιφαλην  Κ*  (κε0. 
Κε·13)   |  χιλεων    Κ*    (χειλ.    Κ*·»3).  || 
30  μίανε  Κ*  (-^αι  Κ0·13)  ||  31  Φα~ 
ρα77ει  ̂ *  (Γα5  €  αηίεα  ΐηιρΓοζ)  |  κα- 
τακεειν  Κ*  (-καιειν  Κε)  ||  32  βιδου 
Κ*  (ιδ.  Κ0·*3)  |  ήμερε  Κ*  (-ραι  Κ":·13)  | 
0αρα^  (ι°)  Κ*  (-ραγξ  ̂ ς·3)  II  33  ̂ οντε 
Κ*  (-ται  Κ0·13)  |  τετιι/ου  Κ  |  εστε  Κ* 
(-ται  Κ0·13:  ΐίεηι  34)  II  34  χεροντων Κ 

VIII  ι  εκιν.  Κ*  (-κειν.  Κ0·13:  ΐίειη 
3)  |  λε7ΐ  Κ*  (-7^1  Κ0·13)  |  ε|οισουσι 
Β13  ||  2  αντιχοντο  Κ*  (-τειχ.  Κ^13)  Α  | 
τταραδι-γμα  Κ*  (-δει^μ.  Κ2·13)  Α  || 
3  καταλιφθεισιν  Β*  (-λει00.  Β3*3) 
καταλιφθισϊ\  Κ*  (-φθεισιν  Κ^13)  κα- 
ταλειφθισιν  Α  \\  4  ανιστατε  Κ*  (-ται 
Κε·13)  ||  5  τροερεσι  Κ*  (-αιρεσει  Κ0·13)  | 
επίστρεψε  Κ*  (-^αι  Κ0·13)  ||  6  ε^ωτι- 
σασ^αι  Α  ||  8  εριτε  Κ*  (ερειτε  Κ0·13)  || 
ίο  7*"'-;κα5  Κ*  (-ϊ/αικ.  Κε  ΐ3)  ||  13  <τνν- 
αξουσι  Β13  ||  14  αττερριψεν      \\  15  ιρ»?- 
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νην  ̂ *  (ειρ.  Κο15)  ||  ι6  εσισθη  ̂   | 
ηξι  Κ*  ηξ€ΐ  ||   17  επασε  Κ* 
(-σαι  Νε·^)  αιττασαι  ς)*νίε1  (εττ.  ζ)*)  | 
δηξοντε  Ν*  (-ται  ||  19  ε/α  Κ* 
(εκει  Ν0·15:  ΐίεπι  22)  \  ματεοι$  Κ*  (μά- 

ταιοι* £\ε.ϊ>)  ||  20  άμ.777-05]  άμητό*  Β?  | 
17/^5  Κ*    (-μεΐϊ  ||     21   €|€7ΓΙ  Ν  || 
22  ρητεινη  Β*  (-τιντ;  Β5) 

IX  ι  δωσι  Ν*  (-σει  Κε·13)  Α  |  και- 
φαλη  (κεφ.  £\ε.6)  |  κλαυσομε 
(-μαι  Κ0·15)  ||  2  καταλιψω  £\*  (-λειψ. 
^ε-13)  ίΙ  3  ̂ ν^τιναν  Κ  ||  5  καταπευξεται 
Β*ίθΓΐ  (-τται£.  Β^)  |  λαλ«>  Ν*  (-λε^ 
^ε·13)  |  επίστρεψε  Ν*  (-^αι  Ν0·*3)  ||  6  ει- 
δε^ε  Ν*  (-ναι  Ν^)  ιδει>αι  Α  ||  8  λαλι 
Ν*  (-λει  Ν^)  |  ιρηνικα  Κ*  (ειρ.  | 
εχι  Κ*  (εχει  ̂ ε  **)  II  9  επισκεψομβ  £\* 
(-μαΊ  Κ0·13:  ίίβΐΏ  25)  |  λεγι  Ν*  (-7εί 
Κ0·13)  |  εκδικησι  Ν*  (-σε*  Κ^)  ||  ίο  τρει- 
βους  Β*  (τρψ.  Β13)  |  εινε  Ν*  (-ναι 
^ε·*3)  |  πετινων  ̂   ||  1 1  θησομε  #*  (-μαι 
^ε·13)  |  κατοίκισθαί  Β*  (-κεισθ.  Β313)  || 
12  διοδευεσθε  Κ*  (-0αι  Ν0·13)  ||  13  ε?- 
καταλιπιν  Κ*  (-Χειπειν  ̂ ε·13)  |  ειδωκα 

|!  14  ιδωλωι/  ΚΑ  ||  ΐ6  μαχερά| 
^||  17  αττοστιλατε  Κ*  (-στείλατε 
Κ0·*3)  ||  ι8  ριτω\  Α  ||  19  εταλεττ.  Ν* 
(εταλαιττ.  &ε.1>)  ||  2θ  ακουσαται  Α  | 
7ΐ"'β'ίε5  Κ*  (-ναι*.  Κε·*>)  ||  21  εκ- 
τρειψαι  Β*  (-τριτ/^.  Β13)  εκτριψε  £ν* 
(-^/αι  Κ0·13)  |  πλατιω]  £·$  ||  2  2  εσοντε 
Κ*  (-ται  Νε·*3)  |  παραδιγμα  Β*  Κ* 
(-δει-γ.  Β^Κ0·13)  |  παιδιού  Β*  (ττεδ. 
Βαΐ3)  |  εστε  Κ*  (-ται  Κ0·13)  ||  23  ισχύει 
Κ*  (-υι  Χ0·13)  |!  26  ττερικιρομενον  & 

Χ  2  μανθανεται  ̂   |  σημιω]  Α  \  φο- 
βισθε  Κ*  (-βεισθε  Κ0·*)  φοβεισθαι 
Α  ||  3  ματεα  Ν  (ΐίεπι  15)  II  5  κ^νΨ 
θησονται  Β*  (κιν.  Β13)  Α  ||  9  ̂   Κ* 
(τ/^ει  £\ε.ΐ>)  |  τεχρειτωϊ'  Β*  (τεχνιτ. 
Β13)  τεχνειτω  (δΐο)  Α  ||  5  ερομενα  Κ* 
(αιρομ.  Κε··3)  |  φοβηθηται\  Κ  ||  II  ερι- 
ται  Χ*  (ερειται  ̂ ε·ΐ3Α)  |  αιποιησαν 
Κ*  (εττοι.  ̂ εΐ3)  |!  12  ισχύει  Ν*  (-υι 
Ν0·*3)  |  φρονησι  Ν*  (-σει  &\ε  ΐ3)  |  ε£ετι- 
νεν  Κ  ||  13  ανη^α^ε  Β5  I  ̂ΉΊαΊ€  II 
14  εστι  Βι'  (ίΐεηι  ι6)  ||  15  ενπεπε-γμενα 
Κ*  εμπεπε~γμενα  Α  |  κερω  ϊ^*  (και- 

ρώ ^ε·13)  ||  17  ε7«λεκτοΐ5  ̂ *  (εκλ. 
^·13)  ||  ι8  εώου  Ν*  (ιδου  \  θλει- 
ψει  Β*  (θλιψ.  Β13)  ||   ι9  κατέλαβε 

Β13  ||  2θ  εταλεπωρησεν  Β*  Ν*  (ετα- 
λαιττ.    Β313^·13)   |   ττασε    ̂ *  (-σαι 

21  μοιμαινες  Α  |  ενοησε  Β13  ||  2  2  σι- 
σμο5   ̂ Α  |  τάξε   Ν*   (-£αι   ̂ ε·13)  || 
23  κατορθωσι       (-σει  ̂ ε  ΐ3)  ||  24 
δευσον  Κ*  (παιδ.   ̂ ε·13)  |  κρισι  Κ* 

(-σει  Νε.^) XI  3  ερπ  ̂ *  (-ρ^'?  ̂ ε·13^)  ||  4  κα- 
μεινον  Β*  (καμιν.  Β*>)  \  εντϊΚωμαι 
(εντει\.  Νε·13)  |  εσεσθαι  Β*^*  (-^ε 
Β3  ζ)*)  ̂ Α  |  εσομε  ̂ *  (-μαι  Νε.1>)  || 
6  είπε  Β13  ||  1 1  ισακονσομαι  ̂ *  (εισακ. 
^ε·13^)  ||  12  κατοικούνται  Β*  (-τε$ 
Β313)  ||  15  εττοι^σε  Β13  ||  ι6  ελεαι/  ̂   | 
ωρεαρ  ̂   |  ειδι  ϊ<*  (ειδει  Νε·*3)  ̂ Η  Α  I 
θλειψις  Β*  (^λι^.  Β13)  ̂ λι^ευ  Α  ! 
ελαλησε  Β13  ||  19  δευται  ̂   |  εκτρει- 
ψωμεν  Β*  (εκτριψ.  Β13)  ||  2θ  κρεινων 
Β*  (κριν.  Β13)  |  ειδινμι  ̂ *νί(1  (ειδοιμι 
Κ?)  ||  21  τε$  (ταυ  Κο13)  ||  2  2  μα- 
χερα  ̂   |  λειμω  Β*  (λιμ.  Β13)  Α 

XII  ι  αθετούνται*  Κ*  (-τε?  ̂ε.ΐ)(?))|ΐ 
4  ττετινα  ̂   |  οι/χ  Β*  ο/τ  δίε 
(ουκ  Β3ε^ε.^)  ||  5  ιρηνψ  ̂ *  (ειρ.  ̂ε·13)  | 
ειρήνη  σου  Β^  ||  6  Χαλησουσι  Β13  || 
8  εμεισησα  Β*  (εμισ.  Β^)  ||  9  0"ττ?- 
λεον  ̂   (ΐ)ίδ)  |  υενης  Κ  ||  12  ταλεπω- 
ρουντες  (ταλαιπ.  ϋ.^)  \  μαχερα 
Κ  ||  13  στνιρατε  ̂   ||  14  "γΐτονων  ϊ\  |! 
15  εκβαλιν  £\*  (-λειν  ̂ ε·13)  |  κατοικειω 
Β*  (-κιω  Β13)  |Ι  ι6  εστε  ̂ *  (-ται 
Κβ·ί»Ρ))  ||  17  εκιΐΌ  ̂ *  (εκείνο 

XIII  ι  κτησε  Β*  (-σαι  ΒΗΐ3)  [|  4  εκι ^*  (εκεί  Νε·ΐ>:  ΐίεηι  7,  ι6)  ||  5 
τιλατο  ̂ *  (-τειλ.  ̂ ε·13)  ||  6  εκι^ε^  ί<* 
(εκειθ.  Κ0·1*)  |  ενετιλαμην  0.*  (ενετειλ. 
^ε·13)  ||  7  ί'δου  Ν*  (ιδ.  φ-Μ*))  ||  9  ν. 
βρειν  ί<*  (-ρΐϊ/  ̂ ε·5  βίδ)  ||  1 1  κολλάτε 
Κ*  (-ται  Νε.1>)  ||  Ι2  βστ6  ̂ *  (_ταί 
Κε·13)  ||  14  φισομαι  Κ  ||  1 5  ε^ωτι- 
σασθαι  \&Α  \  επερεσθαι  &  ετταιρεσθαι 
Α  ||  ι6  συσκοτασε  \Ζ*  (-σαι  ̂ ε·13)  | 
αναμενιται  ̂   |  τεθησοντε  Κ*  {-ται 
Κ0·13)  ||  17  ακονσηται  ̂   |  κλανσετε  Κ* 
(-ται  Κ0·*)  |  ττοιμιοί/  Β*  (ποιμ^.  Β313)  || 
ΐ8  ταπινωθητε  (ταττειν.  ̂ ε.1>^  | 
καιφαλης  Κ*  (κε<ρ.  ̂ ?)  ||  19  ε  ̂ * 
(αι  ̂ε·13^))  |  συνεκλισθησαν  6ί  |  τε- 
λιαί'  Ν*  (-λειαι*  Κ0·13)  ||  2θ  ειδε  Β* 
(ιδε  Β13)  Κ  ||  21  ερυ  ̂ *  (-ρει5  Κ*^)  | 
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[αρρ. 
ετησκεπτωντε  Ν*  (-ται  Κ0·13)  |  εδει- 
δα£α?  Α  [  ουχ  ΝΑ  |  γυνεκα  Ν*  (-γυ- 

ναίκα Κ0·13)  ||  22  αδικειας  Β*  (-κιας 
Β13)  |  οττισθεια  Β*  (-0ια  Β13)  |  παρα- 
διγματισθηναι  Β*^*  (-δειγ.  Β3*3^) 
ΝΑ  ||  23  αλλάζετε  Ν*  (-ται  Ν^)  Ι 
παρδαλευ  Α  |  υμυ  Ν*  (υμεις  Ν0·1*)  | 
δυνησεσθαι  Νζ)*  (-0ε  ζ)*)  ||  24  διε- 
σπιρα  Ν  ||  25  απιθειν  ΝΑ  ||  27  απαλ- 

λοτριώσεις Α  |  €Τ6ί  Α 
XIV  2  ε  Ν*  (αι  Ν0·*3:  ΐίεπι  7  Ηδ, 

ΐ6)  |  ττυλε  Ν*  (-λαι  Ν0·13)  ||  3  μεγει- 
στανε$  Ν*  (μεγιστ.  Ν^*5)  |  ουκ  Ν  | 
καινά  Ν*  (κενα  Ν0·13^))  ||  8  εκκλεινων 
ΒΝΑ  |  καταλοιμα  Ν*νί{1  (-λυμα  Ν?)  [| 
9  επικεκλητε  Ν*  (-τα6  Ν0·13)  ||  ΙΟ  κει- 
ϊ'ειζ'  Β*  Α:τ7ϊ'βΓ|  Ν*  (/αρ.  Β^Ν5)  |  ε0ι- 
σαντο  ΝΑ(^*  (εφεισ.  ̂ α)  |  μνησθψ 
σετε  Ν*  (-ται  Ν°13)  ||  12  μαχβρα  Ν 
(ΐίεπι  15:  μαχεραν  13:  μαχερας  ι6, 
ι8)  |  κε  (3°)  Ν  |  λειμ.  Β*  (λι/Λ.  Β13: ΐίεπι  15  Ηδ  [ΒΑ],  ι6,  ι8  [ΒΑ])  || 
13  ίττα  Ν*  (εΐ7τα  Ν?)  |  ειδου  Ν*  (ιδ. 
Ν0·13*5)):  ίίεπι  19  |  ττροφητε  Ν*  (-ται 
Ν0·13:  ίίεπι  14,  1 5)  |  προφητευουσι 
Β13  |  οψεσθαι  Α  |  ιρηνην  Ν*  (ειρ. 
Ν^13:  ΐίεπι  19)  II  14  617Γε  Β15  I  α7Γ€" 
στιλα  Ν*  (-στειλα  Ν0-13:  ΐίεπι  15)  | 
ενετιλαμην  Ν*  (ενετειλ.  Ν0·13)  ||  15  λε- 
γουσι  Β13  |  εστε  Ν*  {-ται  Κ0·1»)  ||  ι6  ε- 
σοίτβ  Ν*  (-ται  Νε·13)  |  τε?  Ν*  (ταυ 
Ν?)  |  *γυνεκε$  Ν*  (γραικέ*  Ν0·13)  || 
17  κατακαίεται  Ν*  (φάγετε  Ν13·13)  || 
ΐ8  παιδιον  Α  |  τρανματιε  Ν*  (-τιαι 
Ν0·13)  |  ηδισαν  Ν  ||  19  επεσας  Ν* Α 
(ε7ταισα$  Ν?)  |  ιάσεις  Α  |  υιτεμιναμεν 
Ν  ||  2  2  ιδωλου  Ν  |  δωσι  Ν*  (-σει Ν0·13) 
XV  ι  εξαποστιλον  Ν*  (-τειλον 

Ν0·13)  ||  2  εστε  Ν*  (-ται  Ν0·13:  ΐίεπι 
ιό)  |  ερυ  Ν*  (-ρευ  Ν0·13)  |  λειμον  Ηδ 
Α  |  εχμαλωσιαν  βΐδ  Ν*  (αιχμ.  Ν?)  || 
3  μαχεραν  Ν  (ΐίειπ  9)  |  πετινα  Ν  || 
5  φισεται  ΝΑ  |  διλιασει  Β*  (δειλ. 
ΒΛ)  ΝΑ  |  ανακμίψει  (δΐε)  Ν  |  ιρηνην 
Ν  ||  6  χιρα  Ν*  (χείρα  Ν?)  ||  8  τα- 
λεπωριαν  Ν*  (ταλαιττ.  Ν0·13)  |  ετε- 
ρειψαν  Β*  ||  9  ̂ νιδισθη  ΒΝΑ  || 
ίο  οιμ/ιοι  ΒΝΑζ)*  (οί/ίοι  <33νίά)  || 
12  περιβολεον  Ν*  (-λαιοι/  Νε·13)  Α  || 
14  εκκεκαντε  Ν*  (-ται  Ν0·13)  ||  15  επ-ι- 

σκεφε  Β**3  Ν*  (-ψαι  Β^Νε  ΐ3)  |  αθο- 
ωσον  Β*  (αθω.  Β13)  ΝΑξ)  |  ονι- 
δισμον  ΝΑ  ||  ι6  εττικεκλητε  Ν*  (-ται 
^ο.ϊ.)  ||  ̂   βκαθεισα  Α  ||  ι8  λοιπουν- 
τε$  Ν  |  Ύεινομενη  Ν*  (γι^.  Ν0·13)  || 
19  κβ  (5°)  Κ*  {και  Ν?)  ||  2θ  τιχο? 
ΝΑ  |  δυνωντε  Ν*  (-ται  Νε·13)  ||  21  ε£ε- 
ρεισθαι  Β*Α  εξερισθε  Ν*  (εξαιρεισθαι 
Β3ΐ>  Ν^)  |  χιρο5  1)ΐδ  Ν*  (χειρ.  Ν?) 

XVI  4  ταφησοντε  Ν*  (-ται  Ν0·13)  | 
τταραδιγμα  Β*  Ν*  (-δειγ.  Β13  'ν'ά)  Ν0·13) 
Α  |  εσο^τε  (ι°)  Ν*  (-ται  Ν^)  |  7τετι- 
νοις  Ν  |  μαχερα  Ν  |  λειμω  Β*  {λιμ. 
Βε)  Α  ||  5  θειασον  Β*  ξ)*  (Λ.  Β13 ξ)3)  | 
κοψασθε  Ν*  (-0αι  Ν0·*3)  Α  ||  6  ττοιη- 
σουσι  Β13  ||  7  (2°)  Ν*  (και  Νε·Μ?))  || 
8  συνκσΜισε  Ν*  (-σαι  ΝαΪ3)  ||  ίο  εστε 
Ν*  (-ται  Ν^)  |  ελαλησε  Β13  ||  1 1  ερυ 
Ν*  (-ρευ  Ν0·13)  ||  12  υμυ  Ηδ  Ν*  {υμειτ 
Ν^13)  |  επονηρευσασθαι  Α  \  πορεν- 
εσθαι  ΝΑ  ||  13  δουλενσεται  Ν?Α  | 
εκι  Ν*  (εκεί  Ν0·5:  ΐίεπι  15)  II  14  €ρ- 
χοντε  Ν*  (-ται  Ν0·13)  ||  ι8  ε5  Ν*  (αυ 
Ν0·13^)  βΐδ  |  θνησιμεοις  Ν  |  βλελυ-γμα- 
των  Ν  (δΐε)  ||  2θ  ισι^  Ν*  (εκτιρ  Ν0·13^)  || 
21  ειδον  Ν*  (ιδ.  Ναΐ3)  |  ̂νωσοντε  Ν* 
(-ται  Ν^) 

XVII  5  στιρισι  Ν  ||  6  εστε  Ν*  (-ται Ν0·13:  ΐίεπι  7?  8  1>ΐδ,  ιι,  24,  27)  | 
οφετε  Ν*  (-ται  Ν^13)  ||  8  εικμαδα  Ν  | 
βαλι  Ν*  (-λει  Ν?)  |  φοβηθη\θησεται 
(2°)  Ν  |  διαλιψει  ΝΑ  ||  9  0α0ια  Α  || 
ίο  δοννε  Ν*  (-^αι  Ν0·13)  ||  ιι  τ;αισι 
Α  |  ενκαταλιψονσιν  Β*  (-λειφ.  Β3ί3) 
Ν  ||  14  ιασε  Ν*  (-σαι  Ν0·13)  ]  σωθησομε 
Ν*  (-ρ.αι  Νο1>)  ||  17  φιδομενος  Ν  || 
ι8  κατεσχννθητωσαν  Ν*  (κ'αταισχ. 
Ν0·13)  |  και  εσχννθιην  Ν*  (καταισχ. 
Ν0·13)  |  τττοηθιησαν  Ν  |  πτοηθιην  Ν  || 
19  τε?  1)ΐδ  Ν*  (-ταυ  Νοΐ3,?':  ΐίεπι  2θ, 
27  [2°])  |  ε5  Ν*  (ακ  Ν6·^^)  1)15  |  ττα- 
σε$  Ν*  (-σαυ  Ν0·15)  1)ΐδ  ||  21  φνλασ- 
σεσθαι  ΝΑ^*νί<^  (-θε  ̂ 3)  |  ερετε  Β* 
(αιρ.   Β313)  ΝΑ  |  εκπορενεσθαι  Α  \\ 
22  ττοιησεται  ΝΑ  |  ενετιλαμην  Ν* 
(-τειλ.  Ν0·13)  |  εκλει^α^  Β*  (εκλα'.  Β13) 
Α  ||  23  άκουσε  Ν*  (-σαι  Ν0·13)  |  δε- 
ξασ(9ε  Ν*  {-θαι  Ν0·13)  ||  24  εισακον- 
σηται  Ν  (ΐίειπ  27  Ν*  [-τε  ΝεΛι])  | 
εισφεριν  Ν*  (-ρει»  Ν0·13)  ||  25  αρμασι 
Β13  |  κε  (5°)  Ν*  (και  Ν^))  |  κατοι- 
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κηθησετε  Κ*  (-ται  Κ0·15)  |  πόλεις  Κ* 
(-λυ  Κο13)  ||  26  παιδινης  Α  |  ενεσειν 
Ν*  (αινεσιν  Κε.β)  ||  27  αιρπν]  εριν  Κ* 
(ερειν  Κε·&(?))  |  εισπορευεσθε  (-θαι 

XVIII  2  καιραμεως  ̂ *  (κερ.  Κ0·1*: 
ΐίεηι  3)  II  4  έπεσε  Β15  |  (ται* 
^ο.1ί(?):  ί(;6ηι  ̂   22)  |  ποίησε 
(-σαι  ̂ ε·ϋ:  ΐίεηι  6,  8,  ίο)  ||  6  υμυ 
Ν*  (ι^/Λβί5  ̂ -^)  |  εσται  Β*Ν?ς>*  (-τε 
Β3*3  Κ*  ζ)3)  Α  ||  7  β^αρε  Ν*  (-ραι  Νε·13)  || 
8  εκινο  Κ*  (-κεα*.  ̂ ε.β)  ||  9  ανοίκοδο- 
μισθαι  Ν*  (-μεισθαι  Χ.0·*3)  ||  ιι  λογβι- 
^Όμ,αι  ̂   |  ποιησεται  &  ||  1 2  ανδρεί- 

ου μεθα  ||  13  εποιησε  Β13  ||  14  εκλι- 
φουσιν  Β*  ̂ *  (εκλειφ.  Β3Νε·ΐ>)  |  χειων 
Β*  (χι.  Β13)  |  εκκλεινει  Β*  (εκκλίνει 
Β5)  II  15  καινον  Α  |  επιβηνε  £\*  (-ϊ>αι 
Νε·^))  ||  ιό  τα£ε  Ν*  (-£αι  Νε·Μ?))  |  κει- 
νησουσιν  Β*  (κίν.  Β13)  Α  |  καίφα\ηι> 
Ν*  (κε<ρ.  ||  ι7  δι£ω  Ν*  (δει£. 
^ο·ΐ3(?))  ||  ι8  λο-γεισωμεθα  Κ  |  αττο- 
λιται  (-λειται  &ε.1>(?))  ||  2θ  αι>τα7Γ0- 
διδοτε  ΚΑ  -δοτται  (^*  (-δοται  | 
λάλησε  (-σαι  ̂ ε·5)  ||  21  λειμον  Β*" 
(λιμ.  Β13)  |  χιρα*  Κ*  [χειρ.  Νε·Μ?))  \ 
γυνεκες  Κ*  (γυΐ'αικ.  &ε.Μ?))  |  μαχε- 
ρα  Κ  ||  2  2  οικειαυ  Β*  (-/ααι$  Β15)  || 
23  αθοωσης  Β*  (α0ω.  Β13)  Α(^  |  ε£α- 
λιψης  Κ 
XIX  ι  ειττε  Β13  |  κττ/σε  Ν*  (-σαι 

Κε·13)  ||  2  ε/α  Κ*  (εκει  Ν^13 :  ΐίεηι 
Η)  II  3  'ΪΧ^4  Κ  II  4  ̂δισαι/  Κ  | 
αθοων  Κ  ||  5  ενετιλαμην  Κ*  (-τειλ. 
^·°"1))  II  7  /"αΧ6Ρα  ̂   |  πετινοις  &  || 
8  σκυθρωπασι  Κ*  (-σει  Ν0·13)  ||  9  ε_ 
δο^τε  Κ*  (-ται  Κ^13)  [|  ίο  συντρει- 
ψεις  Β*  (-τριψ.  Β13)  ||  ιι  σι/ρ- 
τρειψω  Β*  {-τριφ.  Β13)  |  συντρειβεται 
Β*  (-τρι/3.  Β13)  ||  12  δο^τ/ί/ε  Κ*  (-ραι 
^ε'ι>)  II  13  τασεϊ  τε$  Κ*  (-σαυ  ταυ 
^ε·13)  |  οικειαυ  Β*  (-/ααυ  Β13)  |  ε?  Κ* 
(αυ  ̂ ε·13)  |  εσπισαν  £\Λ  ||  14  απε- 
στιλεν  £\*  (-στειλ.  ̂ ε  ΐ1)  |  προφητευσε 
κε  Ν*  (-σαι  και 
XX  ι  ηκουσε  Βν'  ||  3  ε£??7α7ε  ΒΒ  II 

4  πεσουντε  £ν*  (-ται  ί\ε·Η)  |  μαχερα 
Μ  |  χιραί  Ν*  (χεψ.  ̂ €·'3:  ίΐεπι  5)  | 
μαχερες  Ν  ||  6  πορευσεσθαι  Α^*  (-^ε 

I  εχ/ααλωσια  ϊ<*  («'%/*·  Κ0,11)  | 
εκι  Κ*  (εκει  ί<ε  ·')  ||  8  'γελασομε  Κ* 

(-μαι  ̂ ε·13)  |  ταλεπωρ.  £\*  (ταλαιπ. 
^ε·13)  |  εγβί'τ;  Ν*  (δΐιρβΓΒΟΓ  ̂ τ;  ̂ν0·3)  | 
ονώίσμον  \\Α  \\  9  ετει  Ν  |  παριμαι 
Κ  |  δυναμε  ̂ *  (-/Λαι  ̂ ε.Β^  ||  χ  Γ  ,;0^σ€ 
ί<*  (-σαι  Ν^)  ||  12  ειδοι/Λΐ  ̂   ||  13  ενε- 
σατε  ̂ *  (α«>.  ̂ ε·13)  |  εξιλατο  ̂ * 
(ε£ειλ.  ̂ ε·13)  ||  15  ευφρενομενο$  Κ  || 
ι6  εκίϊΌί  ̂ *νίά  (εκειν.  ̂ ?)  |  ε  ̂ * 
(αι  ̂ε·13)  ||  17  αττεκτεινε  Β13  απεκτι- 
νεν  Κ  ||  ι8  βλεττιρ  ̂ *  (-ττει^  ̂   | 
εσχννη  ̂ *  (αισχ.  Κε·1}(ί))  |  ήμερε 

(-ραι  ̂ε.15) 
XXI  ι  απέστειλε  Β13  ||  2  ποιησι 

^*  (-σει  ̂ ε.ΐ))  |  απελενσετε  £ϊ*  (-ται 
^ε·13)   ||   3  ^*  (ερειτε   ̂ ε.Ι))  || 
4  υμυ  ̂ *  (-ρ.εΐ5  Κ0·13)  |  πολεμιται 
^*  (-/Λειται  ̂ ε·3)  |  σννκεκλίκ.  Κ 
(ΐίεπι  9)  I  τ'Χου?  ̂ *  (τειχ.  Κ<=·1>)  || 
5  χιρι  Χ*νίά  (χειρ.  Κ^):   ίΐεηι  7 
%ΐρα5  ̂ *  (χειρ.  ̂ ε.1>)  Ι2  χίρο5  &5* 
(χειρός  Κ0·13)  |  κρατεω  ̂   ||  6  7τολι  ̂  
(ίίεπχ  7  Β*  -λει  Β3Ϊ>)  9  Β*  ("λ« 
Β313)  ̂   ||  7  ττ^α5  ϊ<*  (τταιδ.  ̂ ε.ΐ>)  | 
καταλιφθ.  ̂ *  (-λειφθ.  ̂ ε·13)  |  λειρ.. 
Β*  (λι/χ.  Β13)  Α :  ϊίεπι  9  |  μαχερα?  ̂  
(ΐ)ϊδ) :  ίίετη  9  Ρ·αΧεΡα  |  Φύομαι 

(0εισ.  ̂ 3)  |  οικτιρησω  Ν  ||  8  ερι?  Κ* (ερευ  ̂ ε.5^  |  6ιδου  ̂   ||  9  αποθανιτε 
^*  (-^ειται  ̂ ε.1>)  αποθανιται  Β*  (-νειτ. 
Β313)  αποθανειτε  Α  |  ̂σετε  ̂ *  (-ται 
Ν0·13)  |  εστε  ̂ *  (-ται  Κ0·*:  ΐίεπι  12)  || 
ίο  κατακανσι  (-σει  ̂ €·]3)  ||  12  κε 
(ι°)  ̂ *  (και  ̂ε·13)  |  κατενθνναται  Α  | 
ε^ελεσ^αι  ί<*  (-^ε  Κ&ι>Λ1)  Α  ||  13  ττε- 
δΐί'τ;      παιδινην  Α  |  πτωησι  ̂ *  (-σει 

XXII  ι  εκι  Κ*  (εκει  ̂ ε·13 :  ΐίεηι  ιι, 
ΐ6  [2°])  ||  3  ποιείται  ̂ ε·13  |  εξερισθαι  ίχ* 
(εξαιρεισθαι  £Νε·ΐ3  (?)  Α)  |  χιρο?  ̂ *  (χειρ. Κ0·13:  ΐίοηι  24):  ΐίεηι  25  (βΐδ)  χερα? 
^*  (χειρ.  δν0·13)  |  καταδυναστεύεται 
Α  |  ασεβιται  Κ*  (-βειται  Κ^ΜΑ)  \ 
εμα  £\*  (αιμα  ̂ ε-1>:  ΐίεηι  17)  |  εκ* 
χεηταί  ̂ νΑ  ||  4  τΌίησηται  ̂   (ΐίεηι 
5)  |  τε$  ί<*  (ταυ  Κ0·13:  ΐίεηι  23,  27)  | 
ττεδε?  Κ*  (τταιδ.  ̂ ι·13)  ||  8  ττολιει  ̂ *νίε1 
(-λει         ||  ίο  κλεετε  ΚΑ  \  θρηνιται 

(-νειταί  ̂ ε·13)  |  οφετε  Α  \\  1 2  μετω- 
κεισα  Β*  (-κισα  Β'')  Α  |  αποθανιτε 
Κ*  (κείται  ίνε·13)  αποθανειτε  Α  |  οκ 
^*    (ουκ    ̂ Λί)    |    οψετε    ̂ *  (-ται 
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Κ2·*3)  |  ετει  Κ*Α?  (ετί  Κε·Μ?))  ||  ι3  ερ- 
γατε  Κ*  (-ται  Κ0·13)  |  αττοδωσι  Κ* 
(-σει  Κ0·13)  ||  14  ρειπιστα  Β*  (ρΐ7Γ. 
Βυ)  |  κεχρεισμενα  Β*  (-χρισμ.  Β13)  || 
15  βασίλευσα  Κ*  (-σευ  Κ0·13)  |  0α- 
γοντε  Κ*  (-ται  Κ2-13)  |  ττειονται  Β* 
(ττι.  Β5)  |  κρειμα  Β*  {κρίμα  Β13)  || 
ι6  εκρειναν  Β*  (εκριν.  &>)  \  ταπινω 
Κ*  (-7τεΐϊ>.  Κ0·13)  |  ~γνωνε  Κ*  (-ναι 
Κ0·*3)  ||  17  ̂   Κ*  (βίσιν  Κ0·13)  |  εκ- 
χαιειν  Α  ||  ΐ8  οιμμοι  Β*^*  (οιμοι 
Β^Ο3-)  Κ  ||  19  επεκινα  Κ*  (επεκείρα 
Κ0·13)  ||  2ο  εραστε  Κ*  (-ται  Κ0·13 :  ΐίεπι 
22)  ||  21  παραπτωσι  Κ*  (-σει  Κ0·13)  || 
22  ποιμανι  Κ*  (-/>ει  Κ2·*3)  |  εχμαλωσ. 
Κ*  (αιχ.  Κ0-13)  [  ατειμωθηση  Β*  (ατιμ,. 
Β13):  ΐίεπι  28  ητειμωθη  Β*  ?7™/"·  Β13)  || 
24  αποσφρα^εισμα  Κ  |  εκιθεν  Κ* 
(εκείθεν  Κ0·13)  ||  20  αττοθανισθαι  Κ* 
(-νεισθαι  Κ0·13 Α)  ||  27  αποστρεψωσεϊ\ 
Κ*  (-συ/  Κ^)  ||  28  χρια  Α 
XXIII  2  ποιμενοντας  Κ  |  επεσκε- 

ψασθαι  Ν  ||  4  ποιμαιναϊ  Α  |  ετει 
Α  ||  5  ̂ μερε  Κ*  (-ραι  Κο13)  |  ποιησι 
Κ*  (-σει  Κ0·13)  ||  ίο  νομε  Κ*  (-μαι 
Κ0*3)  ||  14  κατοικούνται  Κ*  (-τε* 
Κο1))  ||  ι6  ματεουσιν  Κ*  (-ταιου- 
σιν  Κ0·*3)  ||  17  ίστε  Ν*  (-ται  Κ0·13: 
ΐίεπι  20  [εστε  ΒΚ*],  36)  |  ουκ  Β* 
{ουχ  Β35)  Κ  |  τ/Ιι  Χ*  (τ/|ει  Κ2·*3)  || 
19  σισμος  Κ  |  σννσισμον  ΚΑ  ||  2θ  επ] 
αΐ7Γ  Κ*  (ε7Γ  Κ0*3)  |  ενχιρηματος  Κ* 
(ενχειρ.  Κ0·13)  ||  2  2  αναπεστρεφον  Β13  || 
24  οι^ομε  Κ*  (-μαι  Κ0·13)  ||  25  λεγο^- 
ταυ  Κ*  (-τε$  Κ2·13)  ||  27  λογιζο- 

μένων Κ  ||  29  ουχ  Β*  (ουκ  Β13) 
Α  ||  32  ενετιλ.  Κ*  (-τειλ.  Ν0·13)  || 
33  νμι$  Κ*  (υμευ  Κ0·13)  |  εσται 
Α  ||  34  ειτωο"*  Β13  ιπωσϊ  Κ*  (εΐ7Γ. 
Κ2·13)  |  εκιζΌ^  Κ*  (εκειν.  Κ0·13)  ||  35  €' 
ριται  Κ*  (ερειτε  Κ0·*3)  ||  φ  ονομάζε- 

ται ΚΑ  ||  3$  απεστιλα  Κ*  (-τειλα 
Ν0·13)  |  αιριται  Κ*  (ερειται  Κ^Α)  || 
40  ονώισμον  ΚΑ  |  ατειμιαν  Β*  (ατιμ. 
Β5)  |  αιτΓΐλ^.  Κ*  (εττιλ.  Κ2·1»)  || 
7  ημαιρε  Κ*  (ημεραι  Κ0·13)  |  αν-η^α-γε 

Β13 XXIV  ι  εδι^  Ν*  (εδει£.  Κ2·13)  | 
κιμενους  Κ  \  αποίκισε  Κ*  (-σαι  Κ0·13)  | 
τεχι/ειτα$  (^*  (-νιτ.  Ρ3)  ||  3  λειαν  Β* 
(λι.  Β13)  Ηδ:  λειαν  (ι°)  Α1  (λι.  Α*), 

(2°)  Α  ||  6  εκτειλω  Β*  (-τιλ.  Β13)  || 
7  ιδεναι  Ν  |  εσοντε  Κ*  (-ται  Ν0·*3)  | 
εσομε  Κ*  (-μαι  Κ0·13)  ||  8  ΐηεερ  κατα 
Κ*νίά  (-οικ.  Κ1·0·3)  II  9  ονώισμον 
ΚΑ  |  ε/α  Κ*  (εκει  Ν^)  ||  ίο  λειμον 
Β*  (\ιμ.  Β13)  |  μαχεραν  Κ 
XXV  ι  ετι  Κε·3:  ΐίεπι  3  ̂  II  3  τΡ<-- 

σκεδεκατω  Α  τρεισκαώεκ.  Ο3- 1|  5  αττο- 
στραφηται  Κ  |  κατοικησεται  ΒΚΑ  | 
εω?Ό5  (ι°)  Κ*  (αιών.  Κ0,3· α1> || 6  πορευεσθαι  Α  |  παρορ^ιξηται  \\  \ 
χιρων  Κ*  (χειρ.  Κ0·13)  |  κακωσε 
Κ*  (-σαι  Ν0·13)  ||  8  εττιδτ;  Κ  |  εττει- 
στενσατε  Κ  ||  9  ονώισμον  ΚΑ  || 
ιι  εστε  Κ*  (-ται  Κεΐ3:  ΐίεπι  19) 
Α  ||  12  εκινο  Κ*  (-κει*.  Κ0·13)  || 
ΐ6  αιστε  Κ*  (εσται  Κ0·13)  |  ουχ]  ουκ 

Κ2·6)  ||  17  μαχεραν  Κ  ||  ι8  εκιθεν 
Κ*  (εκει0.  Κ0·13)  ||  19  αιγμαλωσιαν 
Κ*!  (αιχα.  Κε·13) 

XXVI  2  ετι  Κ*  (ετει  Κε·^)  ||  3  ττροσ- 
αγαγεται  Κ  ||  4  καταστηται  Κ  |  7τερι- 
κεφαλεαις  Β*  (-λαιαΐ5  Β3?ι>)  περικαι- 
φαλεαι$  Κ*  (·κε0.  Κ^13)  |  ενδνσασθαι 
Α  ||  7  κνμενουσιν  Κ*  (κυμαιν.  Κ013)  || 
9  επιβηται  Κ  |  εντιναται  Κ  εντινατε 
Α  ||  ίο  εκίϊ/τ;  Κ*  (εκειν.  Κ0·13)  |  μα- 
χερα  Κ  (ΐίεπι  14)  II  II  αναβηθει  Α  \ 
ρητεινψ  Β*  (ρητιν.  Β13)  |  καινον  Κ* 
(κεν.  Κε·^)  |  εστι  Β13  ||  13  Χ^  Κ* 
(χειρι  Κ^13):  ΐίεπι  24  χ'Ρ«  Κ*  (χειρ. 
Κ0·13)  |  κο^ε  Κ*  (-ι//αι  Καΐ3)  ||  14  ττα- 
ρα77'λατα'  ̂ *ν'ά  (-7ειλαται  Κ0·3^1)  ! 
επιστηθεί  Α  \  σμειλακα  Β*  (σμιλ. 
Β13)  ||  15  εμι»&  #*  {^ΙΡ.  Κ0·13)  || 
19  εστε  Κ*  (-ται  Κ^13:  ΐίεπι  27)  II 
21  σειτεντοι  Β*  (σιτ.  Β13)  |  ημαιρα 
Κ*  (ήμερα  Κ0·13)  |  κερο?  Κ*  (καιρός 
Κ2·13)  ||  2  2  α^ειναυ  Β*  (αξιν.  Β13) 
αξινεϊ  Κ  ||  23  ικασθη  ΚΑ(^  ||  27  εκ- 
χρ,αλωσιαϊ  Κ*  (αιχμ.  Κ0·13^)  |  ανα- 
στρεψι  Κ*  (-^ει  Κ^13)  ||  28  εκι  Κ* 
(εκει  Κ0·13)  |  ττεδευσω  Κ*  (τταιδ.  Κ0·13)  | 
αθοωσω  Β*  ξ)*  (αθωώσω  Β^ς4^) ΚΑ 

XXVII  2  αι/α77ιλατ€  ̂ *  (-7«^ατε 
Κοΐ3(?')  |  κρνψηται  Κ  ||  4  εκιν·  ̂ * 
(εκειν.  ίί0·13  Ι^ϊδ :  ϊΐεηι  2ο  1)15)  |  βαδί- 

ζοντας Κ*  (-τε?  Κ0·13)  |  κ\εοντε$  Β* 
(κλαι.  Β3»3)  κλαίονται;  Κ*  (-τε$  Κε  ΐ3)  || 
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5  καταψύχονται  Α*  καταφενξ.  Α3?)  || 
6  ποιμαινε%  Α  ||  8  απαλλοτριωθηται 
Κ  |  γενέσθαι  ΚΑ  ||  9  €7Φω  ̂   I  €Κί~ 
θεν  Κ*  (εκει0.  Κε·*3)  |  βολεις  Κ*  (-λ« 
Κ0·*3^))  |  αιπιστρεψι  Κ*  (επιστρέψει 
Κε·*3)  |  καινή  Α  ||  ΙΟ  π  ρον  ο  μένοντας 
Κ*  (-Τ65  Κ0·13)  ||  ιι  ευφραινεσθαι  Β3*> 
ηνφρενεσθαι  Κ*  (-φραιν.  Κ0·*) 
φραινεσθαι  Α(^*  (ενφραινεσθε  (^3)  | 
κατεκαυχασθαι  Α  |  διαρπαζονταις  Κ* 
(-τε5  Κ0·15)  |  εσκιρταται  Κ0·3  Α  |  εκ- 
ερατιζεται  Α  ||  13  εστε  Κ*  (-ται  Κ0·*3: 
ΐίεπι  32)  II  !4  παραταξασθαι  Α  |  τι- 
»Όϊ/τε5  Α  ||  15  ε  (ι°)  Κ*  (αι  Ν0·15: 
ΐίεπι  43)  |  ΧΦ65  ̂ *  (χ6Φ·  ̂ °"ΐ>:  ϊίειη 
43)  I  ̂ *  (τ«χ.  ̂ €'1>)  |  εκδική- 

σεις ΚΑ  ||  ι6  μαχερας  Κ:  ΐίεπι  μα- 
Χ6/3αι'  35>  36  ̂ΐδ,  37  βίδ  ||  19  ορι  Κ  | 
πλησθησετε  Κ*  (-ται  Κε·13)  ||  2θ  τεϊ 
Κ*  (ταυ  Κ0·15:  ΐίεπι  30,  3&)  |  ήμερες 
Κ*  (-ραι$  Κ0·*3)  |  εκινες  Κ*  (εκεΐϊ>αι$ 
Κ^)  |  υπαρξι  Κ*  (-£ει  Κ^)  |  ειλεως 
Β*  (ιλ.  Β13)  Κ  |  εσομε  Κ*  (-/«ιι  Κ0·*)  || 
21  εντελλομε  Κ*  (-μαι  Κ0·13)  ||  25  ι/- 
ρυξερ  Β*  (ηνοιξ.  Β213)  ||  20  εξολοθρεύ- 

σατε Β13  ||  27  77'ίί  ̂ *  (νκ€ί  Κ0·13:  ίίεπι 
31)  |  κερος  Α  ||  28  ανάγγειλε  Κ*  (-λαι 
Κε·13)  ||  ̂ 9  παραγγιλαται  Κ*  (-761_ 
λαται  Κ0·3)  |  εντινοντι  Β*  (-τειρ  Β3*3) 
ΚΑ  |  παρεμβαλεται  (εχ  κ  Γεο  7Γ  Κ1?)  Κ* 
(-τε  Κε-Μ*))  ||  30  πλατιαις  Κ  ||  31  Κ€' 
ρο$  Κ*  (καιρ.  Κ0·13)  ||  32  ασθενησι  Κ* 
(-σει  Κ0·13)  |  ττεσιται  Κ*  (-σειται  Κ0·*3) 
πεσειτε  Α  ||  33  καταδεδυναστευντε 
Κ*  (-ται  Κ0·*3)  |  εχμαλωτ.  Κ*  (-αιχ. 
Κ^)  |  εξαποστειλε  Β*  (-λαι  Β3)  ε£α- 
ποστιλαι  Κ*  (-στειλ.  Κ0·13)  ||  34  «ρει- 
νει  Β  κρινι  Κ*  (-ρει  Κ0·13)  |  παροξυνι 
Κ*  (-νει  Κε·*3)  ||  36  μαχεραν  Α*νίε1 
(-χαιρ.  Α3)  ||  37  εμμεσω  Α  |  εσοντε 
Κ*  (-ται  Κ0·*3)  |  διασκορπισθησοντε 
Κ*  (-ται  Κ0·1»)  ||  38  κατεσχυν.  Κ* 
(καταισχ.  Κ0·!3)  ||  ε/α  Κ*  (εκει 
Κ0·13  βίδ)  |  παροικησι  Κ*  (-σει  Κ0·13)  || 
4Ι  ερχετε  Ν*  (-ται  Κ*·*)  ||  42  έ|χι- 
ριδων  Κ*  (έχειρ.  Κ0·13)  εμχιρ.  Α  I 
-ηχησι  Κ*  (-σει  Κε·1*)  \  ιττιτασορτε  Χ* 
(-ται  Κ6*)  ||  43  θλίψει*  |  ωδεινες 
Β*  (ωδιν.  Β5)  ||  44  αντιστησετε 
(•ται  |  στήσετε  (-ται  Κ0·13)  || 
45  βεβουλευτε  Κ*  (-ται  |  λο- 

γεισμους  Κ  ||  46  σισθησετε  Κ*  (-ται 

XXVIII  ι  λεγι  Ν*  (-γει  ̂ε·15)  |  δια- 
φθιροντα  Κ*  (-φθειρ.  ̂ ε·5):  ΐίεπι  25 
διαφθιρον  ̂ *  (-φθειρ.  ||  2  λυ- 
μανουντε  ̂ *  (-ται  ̂ ε·13)  ||  3  τινετω 
^Α  |  τιΐ'ωί'  Β*  (τειν.  Β313)  ̂ Α  |  0ι- 
σησθαι  ̂   φεισησθαι  Α  φισησθε  <5* 
(0εισ.  ̂ 3)  ||  4  πεσονντε  ̂ *  (ί'  είϊϊεΐ; εχ  σ?  -ται  ̂ ε·13)  ||  6  φευγεται  Κ  | 
ανασωζεται  \   αποριφηται  Α  || 

7  χφ.        (χειρ.  ̂ ν0·^ :  ίΐεπι  25  νϊά)  || 
8  θρηνιται  Ν0·3^)  |  ρητεινψ  Β*  (-τυ/. 
Β13)  |  ειαθησεται  Β*  (ια^.  Β3Ϊ3)  || 
ΙΟ  αναγγιλωμεν  Ϊν*  (α^α776'λ.  ̂ ε·15)  || 
II  παρασκευάζεται  (<)*  (-τε  ̂ 3)  | 
πληρούται  Α  |  ηγιρεν  ί\*  (ηγειρ. 
ί^ε·13):  ΐίεπι  12  εγιρατε  ̂ *  (ε76φ· 
^ε·13)  |  εξωλεθρενσε  ̂ *  (-σαι  Κε.ΐ>)  | 
εκδηκησις  (2°)  Ν*  (εκδικ.  ̂ ε.1>(?))  ε/ί. δικησεις  Α  (βΐδ)  ||  12  τιχεω^  ΚΑ  | 
σημιον  Κ  (ΐίεπι  27  ΚΑ)  ||  13  πληθι 
Κ  |  ηκι  Κ*  (τ/κει  Κ0^)  ||  Ι+  ω//10(Γ6 
Β13  |  βραχειονο$  Β*  (-χιοίΌϊ  Β13)  | 
ακρειδων  Β*  (ακ-ριδ.  Β13)  |  σαι  (2°) 
Κ*  (σε  Κ0·13)  |  καταβενοντε*  Κ*  (-|8αΐϊ». 
Κ0·13)  ||  15  συνεσι  Κ*  (-σει  Κ0·13)  |  εξε- 
τείϊ'ε  Β13  εξετινεν  ΚΑ  ||  ΐ6  εποιησε 
Β13  ||  17  εματεωθη  Κ  ||  ΐ8  /αατεα  Κ  || 
2θ  διασκορπίζω  Κ*  (-Γε'5  ̂ ο;ΐ3)  II 
23  ποιμαινα  Α  \\  26  εωί'α  Κ*  (αιων. 
Κ0·13)  ||  27  σαλπι-γγει  ΚΑ  |  αγει- 
ασατε  Κ  ||  28  αναβιβασαται  Κε·3(?)  || 
29  εσισθη  Κ  |  εττοΐ'εσε  Β13  |  λογει- 
σμο5  Κ  |  ̂ι^ε  Κ*  (θιναι  Κε·^(?))  || 
3θ  εξέλιπε  Β13  |  πολεμιν  Κ*  (-μειν 
Κ0·13)  |  καθησοντε  Κ*  (-ται  Κ0·*3)  |  γυ- 
ϊ/εκεϊ  Κ*  (-ναικ.  Κε·13)  |  μοκλοι  Β* 
(μοχλ.  Β3ίι)  ||  31  απαντ-ησειν  (ι°)  Κ* 
(-σιζ/  Κε·^(?))  |  διώκετε  Κ*  (-ται  Κε-13)  | 
ανα-γγιλε  Κ*  (-γειλαι  Κ0·13)  |  πολεΐ5 
Α  ||  32  πολεμιστε  Κ*  (-ται  Κ0·13)  || 
34  μ<»  (2°)  Α  |  κατέλαβε  Β13  |  «τατε- ττιε  Β13  |  εττλ^σε  Β13  ||  35  ε  ̂ *  (α4 Κ0·3·  ε.ι>ν»ά):  ίί6ηι  43  (αι  58 
1°)  (αι  Κε·3·  ε-^νΐά)  |  τ-αλεττωρ.  Κ* 
ταλαιπ.  Κ0·13 :  ϊίειη  56)  |  ερι  1ιΪ5 
Κ*  (ερει  Κε·*3  [ίο])  |  €μα  Κ*  (αιμα 
^α.α,ο.ΐινϊά)    ||    φ    κρ[ρ^    Β*1>    (5ί0)  [| 
37  εστε  Κ*  (-ται  Κε·13:  ΐίεπι  63)  II 
43  αιγενηθησαν  Κ*  (εγεν.  Κ0·13)  |  κα- 
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[αρρ. 
τοίκησι  Κ*  (-σει  Κ0·13)  ||  44  εκσοισω 
Κ*  (εξοισω  Κ0·13^))  Ι  συναχθωσι  Β*3  [| 
50  πορευεσθαι  ΚΑ  |  ιστασθαι  Κ*  (-θε 
Κ0·*3)  ||  51  ονίδισμον  ΚΑ  ||  52  -ήμερε 
Κ*νίά  (-ραι  Κε·Μ?))  ||  53  **Χ»«  Κ*  II 
56  επτοητε  Κ*   (-ται  Κε1))  ΑίθΓΐ  || 
58  τιχο$  Κ  |  καινον  Κ*  (κε^.  Κ^*3)  | 
εκλιψουσιν  Β*  ζ)*  (εκλειψ.  Β13  ζ)3)  Κ  || 
59  ενετίλατο  Κ*  (-τειλ.  Κ0·13)  |  ειπι^ 
Κ*  (-7Γ€ΐ^  Κ^)  |  ετι  ΒΚ*  (ετει  Κε·*>)  || 
6θ  φ   Κ*   (φί  Κ0"13)    ||   02    ερΐ5  Κ* (-ρευ  Κ0·13:  ϊίεπι  64)  |  εξωλεθρενσε 
Κ*  (-σαι  Κ0·13)  |  εινε  Κ*  (-ναι  Κ^)  | 
αιστε  Κ*  (βσται  Κε·*3) 
XXIX  2  εστε  Κ*  (-ται  Κ0·13:  ίίεπι 

ϊδ,  23)  |  χιμαρρουν  Α  |  κατακλυσί 
Κ*  (-σει  Κ0·13)  Α  |  κατοικούνται  Κ* 
(-τε?  Κ0·13)  ||  3  σισμου  Ν  ||  4  ο-πολεσε 
Κ*  (-σαι  Κε·13)  |  καταλνπους  Κ*νί(1 
(-λοΐ7Γ.  Κ0·13^)  |  εξωλεθρενσί  Κ*  (-σει 
Κε·13)  11  6  κοι^υ  Κ*  (-ψεπ  Κ2·*3)  |  μα- 
χερα  Κ  |  ουκ  Β*  (οιτχ  Β13)  Α<2  | 
ανάπαυσε  Κ  ||  7  νσνΧασι  ̂ *  (~°~ει 
Κ^)  |  ενετϊλατο  Κ*νίά  (-τειλ.  Κε·Μ?))  || 
ΙΟ  τριτ/ητε  Κ*  (-ται  Κ0·13)  |  καταλι· 
ψουσιν  Β*  (-λειι/'.  Β*?Ϊ3)  Κ  |  εττει^- 
σουσίϊ'  Α  ||  ιι  χιρα  Κ*  (χεφα  Κ0·13)  | 
7ΐτοΐΌ5  Κ  ||  12  νπο\ιπεσθε  Κ*  |  χτ/ρε 
Ν  ||  13  αθοωμενη  Β*  (αθωωμ.  Β13) 
Κζ)  |  αθοωθης  Β*  (αθωωθ.  Β13)  ΚΑ  || 
14  ονίδισμον  ΚΑ  |  εμμεσω  Α  |  πασε 
Κ*  (-σαι  Κε··3)  |  ε  Κ*  (αι  Κε·*3 :  ίίβιη 
19)  |  εσοντε  Κ*  (-ται  Κ0·13)  ||  1 5  α7τε- 
στιλεν  Κ*  (-στειλ.  Κ0·13^)  |  παρα- 
γενεσθαι  ΚΑ  ||  17  πε^νια  Κ*  (ίταιγ. 
Κε·13)  |  ενεχφησεν  Κ*  (-χειρ.  Κο1))  | 
ε/α#ε?/  Κ*  (-κειθ.  \  σαι.  Α  || 
19  €λγι  Κ*  (εκεί  Κ0·13  βΐδ)  |  αθρωπος 
Κ*  (ανθ.  Κ1?)  |  ενοικησι  Κ*  (-σει 
Κ0·15)  ||  2θ  αντίστησετε  Κ*  (-ται  Κ0·*5)  || 
21  ελογείσατο  Κ  |  συνψηθωσι  Β13  || 
23  οψετε  Κ*  (-ται  Κ0·13)  |  ε/α^τ;  Κ* 
(-κειν.  Κς·^)  |  ωδεινουστ^ϊ  Β*  (ωύιζ>. Β13) 

XXX  ι  ειττε  Β13  |  ισιν  Κ*  («σα! 
Κ^)  |  παρέλαβε  Β5  |  ενοικησι  Κ* 
(-σει  Κ0·13)  ||  2  ερχοι>τε  Κ*  (-ται 
Κ0·13)  |  0?7σι  Β13  ||  3  περίζωσασθαί 
Κε·*(?)Α  |  κοψασθαι  Κε·*Α  |  ειερευ 
Κ*  (ιερ.  Κ?)  ||  4  παιδιού  Β*13  (ττεδ. 
Βα)  Α  |  εν  Ακειμ  Β13  ||  5  «δον  Κ* 

(ώ.  Κ?)  |  διασπαρησεσθαί  ΚΑ(^*  (-0ε 
ζ)3)  ||  6  βασίλεισση  ΚΑ  ||  8  <ρευ- 
γεται  Κε·3<?>Α  |  λειαν  Α  \  ελογεισατο 
Κ  |  λογεισμον  Κ  ||  ίο  εσοντε  Κ*  (-ται 
Κ0·13)  ||  ιι  εστε  Κ*  -ται  Κ0·13)  |  κα- 
θειση  Α  (εκι  Κ*  (εκεί  Κ^  1>ϊδ)  |  κα· 
τοικησι  Κ*  (-σει  Κ0·13)  ||  ΐ2  αναπαν- 
σασθε  Κ*  (-0αι  Κε  ΐ3)  ||  15  ττεσοι^τε 
Κ*  (-ται  Κ0·13  βΐδ)  |  ποΧεμιστε  Κ* 
(-ται  Κ0·13)  ||  ι6  τιχει  Β*  (τειχ.  Β*ί1>) ΚΑ 

XXXI  2  ουκ\κ  Κ*  (κ  2°  ίπψΓοΐ)  Κ?)  | 
βαδιείτε  Α  \  μαχερα  Κ :  ϊίβηι  ίο  μα- 
χεραν  ||  5  αναβησετε  Κ*  (-ται  Κ0·13)  | κλεω|  Κ*  (κλαι.  Κ0·13)  ||  η  επιδη  Κ  || 
8  ̂ ι  Κ*  {ηξει  Κε·ϊ>)  |  αττολιτε  Κ* (-λειται  Κ0·13:  ΐίεπι  42)  Α  |  παίδινη 
Α  ||  9  ο-ημία  Κ  |  7τασε  Κ*  (-σαι  Κ0·^: 
ίίειη  37)  I  6  ̂*  (αί  ̂°·1>)  II  ι©  έτερων Κ*νίά  (ε|αιρ.  Κ0·13^))  |  ερ;ατο5  Κ*  (αιμ. 
Κ0·13)  ||  ιι  ττεδαριου  Κ*  (τταιδ.  Κε·ι>)  | 
γνμα  Κ*νιά  (-γεύμα  Κοΐ3(?')  ||  12  η/χερε 
Κ*  (-ραι  Κ0·13)  |  κλείνοντας  Α  \  κ\ει- 
νουσίν  Α  \  Χεπτοννουσιν  Β*  (-τυν. 
Β13)  |  καφατα  Κ*  (κερ.  ||  13  κα- 
τεσχννθτησεταί  Κ*  (καταισχ.  Κ0·13)  || 
14  εριτε  Κ*  (ερειτε  Κα1))  ||  15  7τολευ 
Α  ||  ΐ6  ταχιά  Κ  ||  17  κεινησατε  Β* 
(κιν.  Β5)  Α  ||  ι8  εκτρέφεται  Β* 
(-τρι/3.  Β13)  |  λονμενομενος 
(λυμαι^.  Κ0·13)  ||  2θ  α^αγτ'^οΐ  Κ* 
(-γαλο|  Κ0·13)  ||  2ΐ  ερχετε  Κ*  (-ται 
Κ0·13)  ||  25  επι,χιρον  Κ*  (-χαρ.  Κε^)  [| 
26  επικρονσί  Κ  |  χιρ.  Κ*  (χειρ.  Κ0·13: 
ΐΐεηι  37)  I  6στ€  ̂ *  (_τα4  Κ^13:  ίίεηι 
34  [νίά])  ||  27  επο\εμι$  Κ  ||  28  πέτρες 
Κ*  (-ραυ  Κ0·13  Ηδ)  |  περίστερε  Κ* 
(-ραι  Κ0·13)  ||  29  νβρεισεν  Κ  |  λειαι/ 
Β*  (λι.  Β13)  ||  3ΐ  ολολυ&ται  ΝΑ  | 
κιραδας  Κ(^)*  (κειρ.  ̂ α):  ΐίειη  36  κι· 
ραδα$  0_  \\  $2  αποκλαυσομε  Κ*  (-μαι 
Κ<:·13)  |  ω?  έρημα  Β13  |  τριτγητες  Α* 
(-ταυ  Α?)  ||  33  δίλ?7?  Κ  ||  35  α-ναβε- 
νοντα  Κ*  (-βαίν.  Κε·15^)):  ϊΐεηι  44  ανα· 
βενων  Κ*  (-βαιν.  Κ0·13)  ||  36  βομβησι 
Κ*  (-σει  Κ0·13)  ||  37  καιφαλην  Κ* 
(«60.  Κ^ί*))  ||  38  χρια  Κ*  (χρεία 
Κ0·13)  ||  39  ̂   (2°)  Κ*^  {και  || 
44  ενπεσιται  Κ*  (-σειτ.  Κ0·13^) XXXII  2  εξαιμοννται  Α  \  μαχερας 
Κ  (ίίεηι  13,  24):  ϊίεηι  17  μαχεραν  \\ 
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3  απεστιλεν  Κ*  (-στειλεέ  &0·13)  ||  4  αρ- 
χονταις  Ν*  (-ταϊ  Κ^Μ)  |  0μόι  Ν* 
(0ευΌΐ  Ν0·13)  ||  8  τονςίτου  Ν  (του  2° 
οιαπι  ρνιηοΐ)  ||  13  ερις  ̂ *  (βρεις 
ΐίεηι  14,  ι6)  |  πεσισθαι  (ίτε- 
σεισθαι  Κε·&(?>:  ΐίεηι  2θ)  Α  ||  14  βστε 
Κ*  (-τα*  Ν^)  Ι  δε£ασ0ε  Ν*  (-0α* 
Κ0·13)  |  χιρος  Κ*  (χειρ.  Κς·ι>)  |  πιεσθαι 
Κ  ||  15  ττολι  Β*  (-λ«  Β15)  Ν  |  αρχομε 
Ν*  (-ααι  Κ^13)  |  καθαρσι  Ν  |  κα0α- 
ρισθηται  Κ  |  μαχερεν  ̂ *  (μαχεραν 

||  ι6  προφητευσις  £<*  (-τευσευ 
Κε·Μ?))  |  δωσι  Ν*  (-σει  Ν<=·Μ?))  |  τρυ- 
~/ωνταις  Κ*  (-τε?  ̂ ε·13)  ||  17  κρίνετε 
Κ*  (-ται  Κ0·13)  Α  ||  ι8  λελαι/'  ΝΑ  || 
19  εσοντε  (ι°)  Ν*  (-ται  ||  2θ  α- 
λαλα£εται  &€·&(ϊ)  |  ποιμαινες  Α:  ΐίεηι 
ποιμαινων  21,  22  |  κοπτεσθαι  Κ^^Α  | 
Λ:ρειο:  Β*  (κρι.  ΒΒ  βΐδ,  Α  2°):  ΐίεηι 
κρειων  (κρι.  Β5)  ||  21  ήμερε  Κ*  (-ραι 
Ν0·13)  ||  2ΐ  απολειτε  Α  ||  23  παύσετε 
Κ*  (-ται  Νε·*3)  |  ιρϊ;ϊ/77?  Κ*  (εφ.  Κ0·13) 

XXXIII  2  επτε  ΒΒ  |  προσκυνιν  Ν* 
(-νειι/  ̂ ε·13)  ||  3  πανσομε  Ν*  (-μαι 
Νε·13)   |   λθ7«{"ο/*€  Ν*   (-μαι  Ν0·!3)  || 
4  ερις  (ερεις  &ε.ΐ>)  |  ακονσηται 
Ν<=·Μ»)Α  |  πορευεσθε  Ν*  (-0α*  \\ 
5  απεστιλα  £\*  (-στειλα  ϋ.^)  \\  9  εο"τε 
Ν*  (-ται  Ν0·13:  ΐίεηι  ι8)  |  πόλεις  Α  | 
εξεκλησ.  Α  ||  ίο  εκαθεισαν  Α  ||  1 1  77- 
κουνούσατε  Κ*  (^κου  ι°  άείεί)  (-σαται 

||  Ι2  προφητευσε  Ν*  (-σαι 
^οΐ3)  ||  14  ποιησαται  Κε·&(?>Α  |  συμ- 
0ερι  Ν*  (-ρει  Ν0·*3)  ||  15  γνωσεσθαι 
ΝΑξ)*  (-0ε  ζ)3)  |  ανερβιτε  Β*  (αναιρ. 
Β313)  ανεριτε  Ν*  ανερειται  Νε·α(?>Α  | 
διδοται  Α  |  λάλησε  Ν*  (-σαι  Ν0·13)  || 
ΐ8  τεϊ  Κ*  (ταυ  Ν0·13)  |  ήμερες  Ν* 
(-ραις  Ν0·*3)  ||  19  ανιλεν  Ν  |  ημις  Κ*ν'ά 
(ημείς  Ν0·13)  ||  21  αποκτιναι  Ν  || 
22  εξαπεστιλεν  Κ*  (-στειλεέ  ̂ α1>)  || 
2  3  καιι  (ι°)  Ν*  (ι  2°  άείεί)  |  εκιθεν 
Ν*  (εκβιθ.  Κ0·13)  |  μαχερα  Ν  |  ερειφεν 
Β*  ||  24  χιρ  Ν*  (χειρ  Ν€.μ?))  :  ΐίεηι 
χιραϊ  Ν*  (χειρ.  Νε·ί>)  |  ανελιν  Κ* 
(-λεΐί/  ̂ ε  ΐ3) 
XXXIV  ι   ειττε    Β13   (ίίειη   ι6)  || 

3  ειπιρ  ̂ *  (-7τεΐί/  ̂ ε-^)  |  εριτε  ̂ * 
(ερειτε  ̂ ε·1*)  ερειται  Α  ||  4  "Τ'Χφω 

(-χειρ.  ̂ ε·'')  επειχειρω  Α  ||  5  βα- 
σιλι  ̂ *  (-λει  ̂ε·13:  ΐΐεπι  7)  II  6  μα- 

χερα Ν  |  λείμω  Β*  (λιμ.  Β5)  Α  | 
επισκεψομε  £ν*  (-μαι  Ι^0·13)  [  χιρι  Κ* 
(χειρ.  Νε.ΐ3)  ||  7  νμιί  χ*  (υ/χεί5  ̂ ο.ΐ))  | 
ερ-γασησθαί  ̂ Α  ||  8  μάκρυνε  &\*  (-ναι 
^ε·13)  ||  9  ερΊασητε  ̂ *  (-ται  Νε·^)  Α  | 
καταλιψω  Β*  (-λειψ.  Β13)  Κ  |  εργατε 
^*   (-ται   Ν^)  ||   12  αττεστιλα  Κ* 
-στειλα        :  ΐίεηι  14)  |  απολεσε  ̂ * 
-σαι  ̂ ε.1))  |  απόλεισθαι.  Α^*  (-^ε 
^ί^)  |  προφητε  Κ*  (-ται         :  ίίεπι 
15)  |  προφητεύονται^  ^*  (-τεϊ  Κ0·*3)  | 
υμειν  ̂ *  (-αιν  ίνε·13^))  ||  13  ακούεται. 
&  (ται  5ΐιρ6Γ50Γ)  |  επιστρεψι  (-ψει 

||  15  βστι  Β13  ||  ι8  εισελευσετε" 
(-ται  Νε.&) XXXV  ι  ετι  Ν*  (ετει  Ν<=·1>)  |  ειττε 

Β13  (ϊΐεπι  2)  ||  3  σκυ71  ̂   (ίίβπι  6 
Κ*)  ||  4  σνντρειψω  Β*  {τριψ.  Β13: 
ίίεΐΏ  ιι)  ||  6  επίστρεφε  ̂ *  (-ι/'αι 
^ε·13)  ||  8  προφητε  Ν*  (-ται  Ν0·13)  || 
9  ιρηνην  Κ*  (ειρ.  Ν0·*3)  |  ̂νωσοντε  ΙΛ* 
(-ται  ̂ ζε·13)  |  απεστϊΚεν  ϊ\*  (-στειλεν 
^ε·13)  |  ττιστι  (-τει  ̂ .1>)  ||  12  συν. 
τρειψαι  Β*  (-τριψ.  Β^)  \\  13  σι/νε- 
τρειφας  Β*  (-τριι/'.  Β13)  ||  14  βασιλι 
Κ*  (-λει  ̂ ε.5)  ||  Ι5  πςττοώενς  (.ναι 

XXXVI  ι  αττεστιλεν  ^*  (-στειλ. 
Ν0·13:  ίίεπι  3,  28)  ||  ι  βασιλεισση% 

^  II  3  χφ/  ̂ *  (χ^ρ'  ̂ ε·ι>)  II  5  ̂ αρα- διισοι>5  (δϊο)  ί\*  (παραδισ.  ̂ ε.3(?)Α)  | 
φα-γεται  &  ||  6  γ^6^01^  ̂ *νιε1  (-ναικ^. ^ο.5.  χΐ;6ιη  23)  |  ανδρασι  Β13  |  7τλ7?- 
θννεσθαι  Α  ||  7  φννν  ̂ *  (€ίΡ·  ̂ε·ι>): 
ίίειη  (ι°)  ̂ *  (βιρ.  ̂ ε  ΐ3) :  ΐίεηι 
φηνης         (ειρ.  1 1  |  απωκεισα 
Α  |  προσευξασθαι  ξ)*  (-^ασ^ε  ζ)3)  || 
8  αναπιθετωσαν  (ι°)  Ν,  (2°)  Β* 
(αναπειθ.  Β?)  |  μαντις  (μάντεις 
Κε·^^))  |  ακούεται  &  \  υμις  &ν*  (υαεΐ5 
^ε·ΐ>)  |  ενυπνιαζεσθαι  Α(2*  (-^ε  ̂ α)  || 
9  νμιν  (νμειν  ί<ε·1))  |  απεστιλα  £ν* (-στειλ.  ̂ ε·Β:  ϊίβπι  25,  31)  II  10  ει7Γε 
Β^3  (ίίειη  2ΐ,  32)  |  επισκεψομε  Κ* 
(-ψομαι  6ζεΐ3)  |  απόστρεφε  ίχ*  (-ι^αι ^ε-'3)  ||  1 1  λο-γεισμον  Κ  ||  1 2  προσ- 
ευξασθαι  Α  |  εισακονσομε  (-μαι 
Κ0·13)  ||  13  ενρησεται  Α  ||  14  εττι- 
φανουμε  (-μαι  Κ°·^)  ||  2  1  χιρα? 
^*  (χειρ-  ̂ ε1))  |  παταξι  ̂ *  (-τα£ει 
^ε  ΐ3)  ||  2  2  ποίησε  Α  |  σαι  ί<*  (σε 
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[αρρ. 
Ν<:·Μί))  Α  |  εποιησε  Β5  |  απετηγα- 
νισε  Β5  ||  23  εμιχωντο  Κ*νίά  (εμοιχ. 
&·*®)  |  πολειτων  Β*  (-λιτ.  Β5)  Α  || 
24  ερυ  ̂ *  (ερει$  &ε.Μ?))  ||  25  ειπεί* 
ΒΚ  (εαιη  Κυρ.  οοηίαηχ)  ||  26  ̂ ενεσθε 
Κ*  (-νεσ0αι  Νε.1>)  |  μενομενω  Β*  Ν* 
(μαιν.  Β?Νε·Μ?))  |  δωσυ  Ν*  (δωσειί 
Κ0·5)  |  αποκλισμα  ΚΑ  ||  28  απέστειλε 
ΒΒ  απεστιλεν  Κ*  (-στειλεέ  ̂ €·5)  |  0α- 
'γεσθαι  Α  ||  31  αποστιλο|  Κ*  (-τιλο| 
^ε·13)  |  επιδη  Κ  |  πεποι0ενε  Κ*  (-ναι 

||  32  εστε  Κ*  (-τα*  Νε.ΐ>)  |  ε/*- 
μέσω  Α 
XXXVII  ι  ει™  Α  ||  2  ειττε  Β^ 

(ΐίεπι  3,  5»  12,  ι8)  ||  3 
(-ραι  Νε·*3)  |  φησι  Β5  ||  4  ελαλ^σε 
Β5  ||  5  ακοι/σεσ0αι  ζ)*  (-0ε  ξ)*)  | 
ιρηνη  Κ*  (ειρ.  ||  6  ειδεται  Κ  |  ε 
Κ*  (αι  &ε.ι>.  ίίεπι  ιό)  |  ιεικτερον  Κ* 
(εικτερον  Κ^^Α)  ||  7  ε/ανινη  Ν*νίά 
(εκείνη  \  €στι  (ι*3)  β5  (ΐίεπι 
13  (2°))  ||  8  εκηνη  Κ*ν'ιά  (εκείνη &ε.ΐ>(?))  |  σνντρειψω  Β  ||  13  κρεινων 
Β  ||  14  ετταιρωτησουσιν  Α  |  έπεσα  £\* 
(επαισα  Ν0·13)  Α  ||  ι8  πολευ  Α  |  κα- 
θεδιται  ̂   ||  19  εξελευσοντε  Κ*  (-ται 
Ν"1·15)  |  φωνη]  φωνή  Β15  ||  2θ  εισελευ- 
σοντε  Κ*  (-ται  Κ0·13)  |  επισκεψομε  Κ* 
(μαι  Νε.ΐ>)  |  θλειβονταί  ΒΑ  ||  21  από- 

στρεφε Ν*  (-^αι  Νε·13)  ||  23  ηξι  Κ* 
(ηξει  Κ^) 
XXXVIII  ι  εκινω  Κ*  (εκειν.  Κ*·*>): 

ΐίεπι  33  ̂ «ινα$  Κ*  (εκειν.  Κ^)  |  ειπε 
Β5  (ίίεπι  23,  3^)  I  76,α  ̂ *  (Ίζν€ί 
Κ^)  |  εσοντε  Ν*  (-ται  Ν0·13:  ΐίεπι 
33)  II  2  μαχερα  Κ  \  όλεσηται  Α  || 
4  επιΚηψει  Β13  ||  6  αναστηταί  Κ°-Ά^  | 
αναβηται  Κ  ||  7  ζέσατε  Κ*  (αιν. 
Κ0·13)  ||  9  τταρακλησι  Α  ||  ίο  αναγ- 
γηλατε  Κ*νϊά  (αναγγ^λί""*  Νε.&Μ)  | 
σιλ  Ν*νί<*  (ι7λ  Ν?)  |  σι/να£ι  Ν* 
(-£ει  Ν0·*3)  ||  ιι  ε£ιλατο  Χ  |  χιρο$ 
Κ*  (χειρ.  Κ^:  ϊΐεΐΏ  32)  II  12  °(Λ 
Κ  |  Σιων  Β13  |  σειτον  Β  |  πινασονσιν 
ΚΑ  |  ετει  Α  ||  13  πρεσβυτε  Κ*  (-ται 
Κ0·5)"  Α  ||  15  παυσασθε  Κ*  (-σασθαι 
Κ^)  |  ισιν  Ν*  (εισιν  Ν0·*)  ||  ̂   67Γ6. 
δενσαϊ  Κ*  (επαιδ.  Κ0·13)  Α  |  επεδευ- 
θην  Ν*  (επαιδ.  Νε.Ι))  ̂   ||  19  αιφ  Κ* 
(εφ  ̂ ε·^(?))  |  εσχυνης  Κ*  (αισχύνης 

I  υπεδιξα  Κ*  (-δει£.  Κ^)  |  ονι- 

δισμον  ΚΑ  ||  2θ  πεδίον  Κ*  παίδων 
Κε·*>)  |  μνια  Β*  (μνεία  Β13)  Α  ||  22  η- 
τειμωμενη  Β  ||  23  ερουσι  Β5  |  εχμα- 
λωσιαν  Κ*  (αιχ.  Ν0·13)  ||  24  αρθησετε 
Κ*  (-σεται  Νε.ΐ>)  ||  2^  πινωσαν  Β* 
(πειν.  Β13)  ΝΑ  ||  27  0ΐ7σι  Β*3  (ΐίεπι 
2δ>  31»  33,  35)  II  28  εστε  Ν*  (-ται Νε·5)  |  καθερειν  Κ*  (καθαιρειν  Κ^) 
καθεριν  Α  \  οικοδομιν  Κ*  (-δομειν 
^ε·13)  ||  29  τε?  ήμερες  εκινε$  Κ*  (ταΐί 
ημεραις  εκειναι*  ||  30  απο^ανιται 
Κ*  (-νειται  «ε·1»)  ||  31  ημ*ρ*  (-ραι 
^ε·15:  ΐίεπι  38)  II  32  ̂ εμιναν  Β*  Κ* 
(-μειν.  Β?^ε·5)  ||  33  εσομε  Κ*  (-μαι 
Κ0·5)  II  34  πολειτην  Β*  (-λιτ.  Β13)  | 
ειδησουσί  Β5  |  μαι  Ν*  (με  Κ^Ρ))  | 
μεικρου  Β*  (μικρ.  Β5)  |  ειλεω$  Κ  (  αδι- 
κειαυ  Β*  (-/ααυ  Β13)  |  ετει  Α*(νί(1»  || 
35  ταπινωθη  Κ*  (ταπειν.  Α  || 
36  εβομβησε  Β13  ||  3^  ερχοντε  Κ* (-ται  &ς.&)  |  ττολευ  Α  ||  39  διαμετρη- 
σευ  Α  |  εκλεκτών  Κ*  (εκκλ.  || 
40  καθερεθη  Κ*  (καθαιρ.  ΚεΛ) 
XXXIX  ι  /3ασιλι  (-λει  ̂ ε.ΐ3  ι6Γ ; 

ϊίεηι  35)  II  3  κατεκΚισεν  ΚΖΛΪΆ&  ||  4  τα- 
ραδωσι^ε·3Γη-  |  λαλησι  Κ*  (-σει  ̂ε··3)  || 
5  ε^ι  Κ*  (εκει  Κ0·1»:  ΐίεπι  37)  II  7  6/3" 
χετε  Κ*  (-ται  Ν0.^  |  κτησ€  Β*  Κ* 
(-σαι  ΒεΝεΐ3):  ϊίεΐΏ  8  -σε  Ν*  -σαι 
Ν2·13  ||  ίο  βιβλειον  Β*  (-λιον  Β13)  || 
14  ευ>α  Ι^*  (ινα  ̂ ς.1>(?^  |  ττλίουϊ  ϊ<  || 
15  οικειαι  Β*  (οικιαι  Β13)  || 
ι6  δούνε  Ιίί*  (-ναι  ̂ €ΐ3:  ϊίειτι  19)  II 
17  βραχειονι  Β*  (βραχιονι  Β13:  ΐίεηι 21 )  |  μετερεωρω  Α  ||  ι8  χειλιαδα$ 
ΒΑ  ||  20  στόμια  Κ:  ίίεηι  2ΐ  σημιοις 
ΚΑ  ||  2ΐ  χιρι  Χ*  (χειρ.  Νε.ι>)  |  κρα. 
τεα  Κ  ||  23  ενετιλω  ί<*  (-τειλ.  Ν°.1>)  | 
αιττοιησαν  Κ*  (επ.  ̂ ε·Ό(?))  |  σνμβηνε 
Κ*  (-ναι  Ν0·!3)  ||  24  πολεΐϊ  Α  (ίίεηι 

28,  31)  I  ΧΨα*  Κ*  (χ6Φ·  ̂ ε'ι>:  ίίεηι 
25,  28,  36,  43)  I  μο.χερα$  Κ:  ΐίειη 
36  μαχερα  Κ  |  λειμον  Β*  (λιμ.  Β13): 
ίίεηι  36  λειμω  Β*  (λιμ.  Β13)  Α  || 
27  τει  ί<*  (τι  Κε.ι.)  ||  28  647τε  Β13 
(ΐίεπι  42)  |  δοθισα  Κ*  (-θεισα  Κ0·5) 29  ε$  ̂ #  (αΐί  ̂ε.)3)  |  εταίροι*  Α  |  πα- 
ραιτικρανε  Κ*  (-ναι  Κ^)  ||  31  0Ρ4Τ7" 
ίί* νίεϊ  (ορΎην  ̂ ?)  |  απάλλαξε  Χ* 
(-α^αι  ̂ ε.Β)  ||  35  φαρα^ει  Κ*  (-γι 
Νε·13)  |  αναφεριν  Κ*  (-ρειν  Κ^)  |  πο- 
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ησε  (δίο)  Ν*  (ποησαι  Χε·Μ?))  |  εφαμαρ- 
τιν  Χ*  (-τειν  Ν*·»»)  Α  ||  36  διεσπιρα  Χ  || 
38  εσοντε  Χ*  (-ται  Χε·5)  |  βσομβ  Χ* 
(-μαι  Χε·15)  ||  4°  διαθησομε  Χ*  (-μαί 
Χ0·13)  |  αποστηνε  Χ*  (-στηναι  Χ0·*3)  || 
41  επισκεψομε  Χ*  (-μαι  Ν0·13)  |  αγα- 
0ωσε  Κ*  (-θωσαι  Χεΐ3)  \  πιστι  Χ  || 
43  κτηθησοντε  Χ*  (-ται  Χ0-5) 

XI·  2  ειττε  Β15  (ϊίεπι  4,  ιι>  12)  || 
3  αποκριθησομε  Χ*  (-σομαι  Χ0·13)  \\ 
5  μαχεσθε  Χ*  (-0αι  Χ0·13)  |  πλήρωσε 
Χ*  (-σαι  Χ0·13)  ||  6  πιστειν  Χ  ||  9  *ο*τ"€ 
Χ*  (-ται  Χ^)  |  ει>εσιζ/  Χ*  (αιι>.  Κ0·15)  | 
μεγαλιοτητα  Α(^)*  (-λειοτ.  (^)3)  |  ιρη- 
νης  Χ*  (εφ.  Χε·13)  ||  ίο  υμις  Χ*  (υμεις 
Χ^)  |  λέγεται  Β*  (-τε  Β13*^))  Α  || 
11  εξομολογεισθαι  Β*  (-0ε  Β3*3)  Α 
εξομολογισθε  Χ*  (-γεισ#αι  Χε-Μ*))  || 
12  ποιμαινων  Α  ||  13  τες  Χ*  (ταυ 

XII  ι  είπε  \)ΐ5  Β15  (ΐίειη  5>  !3> 
17)  |  ερυ  Χ*  (ερεις  Χε·Μ?))  |  παρα- 
δοσι  Χ*  (-σει  Κ05)  |  ττολευ  Α  |  χι- 
ρα?  Χ*  (χειρ.  Χεΐ3:  ίΐεπι  3>  2Ι)  I 
καυσι  Χ*  (καυσει  Χ0·13)  ||  5  κοψοντε 
Χ*  (-ται  Χεΐ3)  ||  7  δυνάμεις  Α  (ϊίεπι 
2ΐ)  |  επολεμι  Χ*  (-μει  Χ0·13)  |  αυτέ 
Χ*  (-ται  Χ0·*3)  |  κατελιφθησαν  Β* 
(κατελειφθ.  Β35)  Ν  |  οχυρέ  Ν*  (-ραι 
Χε·*3)  ||  8  σι/ι/τελαισε  Β*  (-τελεσαι  Β3*3) 
συντέλεσε  Χ*  (-σαι  Χ0·13)  |  κάλεσε  Χ* 
(-σαι  Κ0·1»:  ϊίεπι  15,  17)  II  9  6£α7Γ°- 
στιλαι  Χ*  (-στειλ.  Χ0·13)  |  πεδαα  Χ* 
(τταιδα  Χε·*(?))  |  πεδισκψ  Χ*  (τταιδ. 
Χε·13):  ϊίεπι  ιό  ττεδισκχυ  Κ*  (τταιδ. 
Χε·13)  ||  ίο  τταιδαιδα  Κ*  (τταιδα  Χε·3<?>)  || 
12  λο\λογος  Κ  ||  13  εξιλαμην  Χ*  (εξ- 
ειλ.  Κ0-13)  ||  14  αιττ;  Α  |  πραθησετε 
Χ*  (-ται  Κ0·13)  |  έρπατε  Χ*  (-γαται 
Χε·13)  |  έκλειναν  ΒΑ  ||  15  ποίησε  Χ* 
(-σαι  Χ0·13)  ||  ι6  επίστρεψε  Χ*  (-^αι 
Χ0·13)  |  ε£αττοστιλατε  Χ*  ||  17  μμι*  Χ* 
(υμεις  Χε·3(?))  |  ου|οι»«·  Χ  |  μαχερα| 
Ν  |  λειμον  Β*  (λιμ.  Β13)  |  ττασεϊ  τε$ 
βασιλιαις  Κ*  (ττασαυ  ταυ  βασιλειαις 
χο·Μ?))  ||  2θ  εστε  Χ*  (-ται  Κ^)  | ιτετινοις  ΧΑ 

ΧΙΛ1  ι  7?μερε5  Κ*  (-ραυ  Χε·3·  ε·»>νΜ)  || 
5  πιεται  ΧΑ  ||  6  ενετιλατο  Χ*  (-τειλ. 
Χε1):  ΐΐεΐΏ  ίο,  14,  ι8)  |  πειητε  Β* 
(ττιτ/τε  Β13)  |  υμΐί  Κ*  [υμειι  \\ 

7  οικοδομησητε  #*νίά  (-ται  Χ0·13)  | 
σπιρηται  Κ  σττειρηται  Α  \  εστε  Χ* 
(-ται  Κ0··3)  |  οικησεται  Χ  |  διατριβε- 
ται  ΧΑ  ||  8  ημίί  Κ  |  6  Κ*  (αϊ  Χ0·13 
"Βίε)  |  γυναικαις  Χ*  (-ναικιεί  Χ0·13)  || 
9  οικείας  Β*  (-κια5  Β35)  |  κατοικιν Β*ίοΛ  β<Λ)    ||    13  \αβηταί 
Χ  |  ττεδιαν  Χ*  (παιδ.  Χ2·13^)  ||  15  α- 
πεστιλα  Χ*  (-στειλ.  Χ0·13)  |  αποστρα- 
φηται  Χ  |  πορενεσθαι  ΧΑ  (  εκλεινατε 
ΒΑ  ||  ι8  67τιδτ7  Χ 
ΧΕΙΠ  3  ειλεοϊ  Χ  ||  5  ενετιλατο 

Χ*  (-τειλ.  Χε·13:  ΐίειη  8,  26)  |  δυ- 
νω^ιε  Χ*  (δννωμαι  Χ0·13)  ||  7  πεσιται 
Χ*  (πεσειται  Χε·13^)  ||  8  εποιησε 
Β13  ||  9  ετι  Χ*  (ετει  Χε·13^))  |  βα- 
σιλι  Χ*  (-λει  Χε·13^))  ||  12  Ύραμμα- 
ταιως  Α  (ϊίεπι  23)  |  ειδου  είίΐ  Χ*  (ιδον 
εκει  Χε  ΐ3)  ||  13  αν αγεινωσ κοντός  Β* 
(-7^.  Β5)  ||  14  αττεστιλαν  Χ*  (-στειλ- 
Χε·13):  ΐίειη  21  απεστιλεν  Χ*  (-στειλ. 
Χε·*3)  |  χιρα  Χε·^(?)πι§:  |  ε\α/3ε  Β13 
(ϊίεπι  32)  II  15  ανα-γνωθει  Χ  ||  ιδ  είπε 
Β13  (ϊίεπι  29)  |  ανήγγειλε  Β13  ανηγ- 
γιλεν  Χ*  (-γειλεν  Χ0·13)  ||  2θ  φνλασ- 
σιν  Χ  ||  22  χιμερινω  Α  ||  23  τρυ  Χ* 
(τρεις  Χε·Μ?>)  Α  |  εριπτε  Χ  |  εξέλιπε 
Β13  ||  25  κατακαυσε  Χ*  (-σαι  Χ0·13)  || 
28  βαειλεν*  (δϊο)  Χνίά  ||  29  εκλιψι  Χ* 
(εκλείψει  Χ0·13)  ||  30  εστε  Χ*  (εσται 
Χε·13)  ||  31  επισκεψομε  Χ*  (-ψομσ· 
Χε-ΐ3)  |  ττεδαϊ  Χ*  (τταιδα*  Χε·Μ?))  || 
32  πλιονες  ΧΑ 

ΧΙ,ΐν  ι  ε/3ασιλευσε  Βι'  ||  2  ττεδεϊ 
Χ*  (τταιδ.  Χε·Μ?))  |  χιρι  Χ*  (χβφ. 
Χ0 :  ΐίειη  ι  η  χιρας  Χ*  (χειρ.  Χ0·11)  || 
3  απεστιλεν  Χ*  (-στειλ.  Χε·1»)  |  προσ- 
ενξε  Β*  (-£αι  Β313)  ||  4  ̂λ^ε  Β13  |  δι- 
Τ7λ^ε  Β13  ||  5  δυνάμεις  Α  (ΐίειη  ιι)  || 
7  ερυ  Χ*  (ερευ  Χ0·13)  |  εκζητησε  Χ* 
(-σαι  Χε·'3)  ||  8  συλληψονται  Β'3  συν- 
λημψδ\τε  Χ*  (-ται  Χ0·13)  ||  9  ψνχες 
Χ*ίοη  (-χαις  Χ?)  |  απελευσοντε  Χ* 
(-ται  Χε·13)  ||  ίο  παταξηται  Χ  |  κατα- 
λειφθωσι  Β13  καταλιφθωσιν  Χ  |  καυ- 
σοι/σι  Β13  ||  12  αγόρασε  Χ*  (αγορα- 
σαι  Χ€·ι')  |  εμμεσω  Α  ||  13  ε/α  Χ* 
(εκει  Χε·Μ?):  ΐιειη  ι6)  |  κατέλυε  Β13  || 
14  ειττε  Β5  |  συνέλαβε  Β13  ||  15  αττε- 
σττ?λαζ/  Χ*νί<ι  (-τειλ.  Χε·»3(?))  ||  ι6  εκα- 
θεισεν  Α  (ϊίειτι  2ΐ)  ||  17  απέστειλε 
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ιερεμιας 

[αρρ. 
Β1»  απεστΐλεν  Κ*  (-τειλ.  Κ0·5)  |  κρυ- 
φεω$  ̂   ||  19  προφητε  Κ*  (-ται  Κ0·11)  || 
ίο  αποστρεφις  Κ*  (-<ρευ  &ε·Μ?)) 
XIV  2  ττολί  Κ  (ϊίεπι  4)  Ι  α7Γ0" 

0αι>ιτε  Κ*  (-νειται  Κ^)  |  λειμω  Β* 
(λιμ.  Β>3)  Α :  ϊίεπι  9  λειψού  Β*  (λιμ. 
Β13)  Α  |  εστε  Κ*  (-ται  Ν0·1»:  ϊίείη 
2θ)  ||  3  7Γθλεΐ5  Α  (ϊίεπι  17»  ι8,  23 
Β*  (-λ«  Β13)  Α)  |  χιρα*  Κ*  (χειρ. 

ϊίεπι  4  1>ΐδ,  ίο,  ιό,  ι8,  19): 
ϊίεπι  23  χιρι  Κ*  (χβφ.  Κε·13)  ||  4  αι,ε- 
ρε0τ?τω  Β*  Ν*  (αζ/αφ.  Β313  Κε·Μ?))  Α  | 
χρησμόλο*γι  Κ*  ("761  Κ0·13)  II  6  ερει- 
ψαν  Β*  :  ϊίεπι  1 1  ερειψεν  Β  ||  9  ατο- 
κτινε  Κ*  (αποκτίναί  Κε·3(?>)  |  ισιρ  Κ* 
(εισιρ  £\ε·Μ?))  ||  ίο  ενετϊΚατο  Κ*  (ε^ε- 
τειλ.  Κ0·13:  ϊίεπι  27)  ||  ΐι  εκιθεν  Κ* 
(εκειθ.  Κ0-13)  |  7ταλεα  (1>ίδ)  Κ*  (-λαια 
Κε·*>Φ)  ||  Ι3  εκαθεισεν  Α  (ϊίεπι  28)  || 
14  απεστΐλεν  Κ*  (απεστειλ.  Κ0·15)  || 
17  ζήσετε  Κ*  (-ται  Κ0·13:  ϊίεπι  2ο)  || 
ι8  δοθησετε  Κ*  (-ται  Ν0·5)  ||  19  δω- 
σιν  Κ  |  καταμωκησο\τε  Κ*  (-κτ?σό|ται 
Κε·ΐ>)  ||  21  0ελυ  Κ*  (-λευ  Κ^)  |  εδιξ€\ 
Ν*  (εδειξ.  ||  22  ειδου  Κ*  (ιδ. 
Κ?)  |  7τασε  ε  ̂ υνεκες  Κ*  (πασαι  αι 
-γυναίκες  Κε.β(?))  |  καταλίφθισε  Κ* 
(-Χειφθισαι  Κε·3(?))  καταλιφθισαι  Α  | 
αι/τε  ̂ *νί^  (αύται  Κ?)  ||  23  γινεκαϊ 
Κ*  (γι^αικ.  Κε·ε·)  ||  25  ανα^ΎΪΚον  Κ* 
(ανα^είλ.  Κ0·13)  ||  20  ερυ  Κ*  (ερευ 
Κε·Μ?))  |  ρειπτω  Β*  (ριτττ.  Β5)  |  απ-ο- 
6>αι/«/  Κ*  (-νειν  Κε·Μ?))  |  ε/α  Ν*  (εκει 
Κ0·13)  II  2 7  απεσειωπησαν  Β*  (-σιω7Γ. Β15) 

XI» VI  I  δυνάμεις  Α  ||  2  ετι  Β* 
(ετει  Β313)  |  7τολεί5  Α  ||  3  ̂καθεισαν 
Α  ||  14  αττεστιλαν  Κ*  (-στειλ.  Κε·13)  | 
εμμεσω  Α  ||  ΐ6  Ϊ5  Κ*  (ε«  Κε·Μ?))  || 
17  εκι^τ;  Κ*  (εκειν.  Κ0·13)  \  χφας  Κ* 
(χειρ.  Ν0·13)  ||  ι8  ρομφεα  Κ  |  εστε  Κ* 
(-ται  Κ^) 

ΧΕνίΙ  ι  αποστιλε  Κ*  (αττοστειλαι 
Κ0·13)  |  αρχειμα-γειρ.  Β*  (αρχιμ.  Β13 : 
ϊίεηι  2)  αρχιμα^ιρ.  Κ  (ϊίεπι  2,  5)  I 
χιροπεδες  Κ*  (χειροπέδες  Κε·3(?<Α)  | 
εμμεσω  Α  (ϊίεπι  5>  6)  ||  3  ημαρτεται 
Κ  ||  4  χ^ροτταώων  Α  |  χίραί  Κ* 
(χειρ.  Κε·*>)  |  βλ6>ΐί/  Κ*  (-θειν  || 
5  αρχειμα~γιρο5  Β*  αρχείμαγειρος  Β3· 
(αρχιρ,αγειροΣ   Β13)   |   απεστιΧεν  Κ* 

(-στειλ.  Χ^·13:  ίΐεπι  ι4)  II  6  τ?λ^ε  Β13  | 
εκαθεισβν  Α  |  καταΚιφθεντο^  Β*^<* 
(-λει<ρ^.  Β^^·13)  ||  7  ττγεμοναις  Κ~ 
(-1/65  ̂ ο.Ιϊ(ϊ))  ||  ρ  λε7ωϊ>]  αεγωι/  ̂ νί(1  | 
φοβ-ηθηται  ̂   |  βρ-γασασθαί  Β*  (-σ^ε 
Β35)  ̂   |  εστε  Ν*  (-ται  Ν^·3)  ||  ίο  υρ.υ 
Κ*  (υρ.εΐ5  ̂ ο-ΐ> (?))  |  ελεοί/  Β*  (ελαίου 
Β13)  Ν :  ίίετη  1 1  \  τε$  ̂ *  (τα«  Ν0·13)  || 
14  γνωσι  Κ*  (-σει  ί^0·13)  |  7τατα^ε  ̂ * 
(-ξαι  ̂ ε·ΐ3)  ||  15  ειττε  Β5  |  κρνφεω!  Β* 

(-0αιω?  Β3*3) ΧΐνΐΙΙ  ι  εκι  ̂ *  (εκει  ̂ ε  ΐ3:  ϊίεπι 
8,  9)  II  2  κατέστησε  Β13  ||  4  ϊ/μαιρα 
ί<*  (ήμερα  ̂ ?)  ||  6  απαντησειν  Κ* (-σιΐ'  ̂ ε·ΐ3(?))  ||  8  αναιλης  Α  |  τ^αειν 

(77Μ^  ̂ α·1>)  |  κριθε  Κ*  (κριθαί 
^ε·ΐ3(?))  |  ελεον  Β*  (ελαίου  Β3ΐ>)  Ν  | 
ανϊΚεν  ̂ *  (αΐ'ειλεΐ'  ̂ ν0·13)  |  εμμεσω  Α  || 
9  ερείψεν  Β*  |  επαταξε  Β5  ||  ίο  /ία- 
τα\ίφθε\τα  ̂   |  αρχειμα-γιρος  Β*  (αρ- 
χιμα*γει.ροϊ  Β13^"1*)  αρχιμα^ιρος  Κ  αρ- 
χειμαγειρο$  Α  ||  ΐ6  γυ^εΛταϊ  Κ*  (γι^αικ. ^ε·13)  ||  17  εκαθεισαν  Α 

ΧΙιΙΧ  ι  κατελίφθημεν  Κ,  \\  4  προσ- 
ευξομε  ̂ *  (-ρ.αι  ̂ ε·13^)  |  εστε  Κ* (-ται  ̂ ε·*3:  ϊίεπι  ι6,  17)  II  5  απο" 
στιλη         (-στειλ.  ||  ̂  ημις 
(ημείς  ̂ εΐ3)  ||  ίο  καθεισαντες  Α  | 
καθι,σηταί  ̂   καθεισητε  Α  \  εκτει\ω 
ΒΑζ)*^)  ||  II  φοβηθηται  «  |  1^5 
^*  (υμευ  ̂ ε.1>.  ί{6ηι  Χβ)  |  φοβεισθαί 
ΚΑ:  ϊίεηα  ι6  Α^*  (-^ε  ̂ 3)  |  ̂σι 
Β5  07/σειι/  Κ*  (-σιν  Κ" Λ)  |  ε^αι- 
ρισ^αι  Κ*νίά  (εξαφεισθαι  εξε- 
ρεισθαί  Α  \  χιρος  Κ*  (χειρ.  Ν0·5)  || 
13  λέγεται  Α  |  καθεισωμεν  Α  \  άκου- 

σε Κ*  (-σαι  Κ0·13)  ||  14  τηνασωμεν 
^ο.α?(πι&,Α  |  εκι  Κ*  (εκει  Κε·^:  ϊι6ηι 
ι6)  ||  15  εισελθηταί  Κ  (ϊίεπι  19)  || 
ι6  λειρ.05  Β*  (λια.  Β13)  |  αποθανισθε 
Κ*  (αποθανεισθε  ̂ ε·13^)  ατο^αί/ει- 
σ^αι  Α  ||  17  εσοι/τε  Κ*  (-ται  Κς.ΐ3)  | 
εκλιψουσίν  Β*^*  (βκλβί^.  Β3ι3^3) 
Κ  |  λειμω  Β*  (λιρ..  Β13:  ϊίειπ  2  2)  Α  || 
ι8  εΐ7τε  Β^  |  εσεσθαι  Α  \  νποχιριοι 
Κ*  (-χειρ.  Κ0·13^)  |  οΐΊδισμοζ>  ΚΑ 
19  γνωσεσθαί  ΚΑ  ||  2θ  επονηρεν- 
σασθαί  Α  \  αποστι\αι>τες  Κ*  (-στειλ. 
Κε·13)  |  προσευξε  Κ*   (-ευ^αι  Κ0-13)  || 
21  απεστιλεν  Κ*  (α7τεστειλ.  Κ0·13)  || 
22  ρομφεα  Κ  |  εκλιψετε  Κ^*  (-λειψ. 
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ιερεμιας 

ζ)3)  εκλιψεται  Α  |  βουΚεσθαι  Ν(^* 
(-θ€  (^) 

Ιλ  ι  αττεστιλεν  Ν*  (-τειλ.  Ν0·13: 
ΐίεπι  τ)  ||  3  σνμβαλλί  Ν*  (-βάλλει 
^αΜ?))  |  ε4ί/α  Ν  |  χιραϊ  Ν*  (χείρα* 
Ν0·13)  |  θανάτωσε    Ν*  (-σαι   Κ^)  || 
4  κατοίκησε  Ν*  (-σαι  Νε·5)  ||  ιο  ερυ 
Ν*  (ερευ  Νε·*3)  |  θησι  Ν*  {-σει  | 
αρι  Κ*  (άρει  Νε·Μ?))  ||  ιι  ττατα£ι  Ν* 
(-£ει  Νε·5)  ||  12  καυσι  Ν*  (-σει  Ν^) 
Α  |  οικιε*  Ν*  (-κ-ιαυ  Νε-3>  ̂ )  ||  13  συν- 

τρέξει Β*  (-τρξ.  Β13) 
ΙΙ  2  υμ,υ  Ν*  (νμεις  Νε·β;  ΐίεπι  7> 

9>  2ό)  II  3  παραπικρανε  Ν*  (-ναι  Ν0·*3: 
ΐίεπι  8)  ||  4  αττεστιλα  Ν*  (-στειλ.  Ν0·13: 
βΐδ)  |  εμείσησα  Β*  (εμισ.  Β13)  Α  || 
5  έκλειναν  Β*  (εκλιν.  Β13)  Α  ||  6  πυ- 

λέ* Ν*  (-λαυ  Νε·Μ?))  ||  7  ε«Γ6  Β13 
(ΐίεπι  26)  |  7τοιειται  ΝΑ  |  καταλι- 
00^6  Ν*  {-λιφθηναι  Νε·3'?>)  ||  8  χι- 
ρων  Ν*  (χε'Ρ·  Ν^13)  |  *γενησθαι  ΝΑ  \ 
ονιδισμον  ΝΑ:  ΐίεπι  12  Β*  (ονειδ. 
Β13)  ΝΑ  |  7τασι  Β13  ||  9  επιλελησθαι 
Α  |  γυνεκων  Ν*  (γυναικών  Ν0·13)  || 
ίο  αιπαυσαντο  Ν*  (ε7ταυσ.  Νε·3>  ε·13)  | 
αντιχοι>το  Β*  Ν*  (αντειχ.  Β3*3  Ν^13) 
Α  ||  ιι  ειδου  Ν*  (ιδου  Ν0·5 <?> :  ΐίεπι 
35)  II  12  πεσουντε  Ν*  (-ται  Ν0-5)  | 
λειμω  Β*  (λιμ.  Β13)  Α:  ΐίεπι  13,  1 8 
[Α],  27  |  εκλιψουσιν  Β* ζ)*  (εκλειψ. 
Β3ΐ>ς>3)  Ν:  ΐΐβιη  27  εκλξ.  Βνίά  Ν(^* 
(-λεξ.  (^3)  |  μεικρου  Β*  (μικρ.  Β313)  | 
εσοντε  Ν*  (-ται  Ν0·13)  ||  13  επισκε- 
ψομε  Ν*  {-μαι  Ν0·13 :  ΐίεπι  29)  |  ρομ- 
0εα  Ν:  ΐίειπ  ι8:  ϊίεπι  28  ρομφεατ  \\ 
14  βστε  Ν*  (-ται  Ν0·13)  |  επίστρεψε 
Ν*  {-φαί  Ηβ)  |  ε/Μ  Ν*  (εκει 
Νε·13)  ||  15  6  γννεκες  (2°)  Ν*  (αι  γραι- 

κέ* Νε·13)  ||  1 7  βασιλειση  Ν*  {-λεισση 
^ε.Μ?;)  |  σττενδιν  Ν*  (-δειν  Νε·*>(?): 
ΐίεπι  25)  |  ημπ  Ν*  (^ρ-βυ  Νε·13:  ̂ 6Π1 
19)  ||  ι8  βασιλεισση  ΝΑ:  ΐίεπι  19 

Α,  25  Α  ||  19  εσττισαμεν  Ν  (βΐδ)  || 
2θ  τεϊ  Ν*  (ταυ  Ν ε·13) :  ΐίεπι  21, 
24,  25  (ΐ°)  |  "γυνεξιν  Ν*  (γυναφιν 
^α.α(?))  |  αποκριθισιν  Ν*  (-0εισιν  Νεΐ3) 
Α  ||  24  γ1*"6*:1"  Ν*  {-γυναιξιν  Νε·Μ?))  || 
25  γυνεκες  Ν*  (γυναικ.  Νε·1^))  |  εν- 
μινασε  Ν*  {ενμεινασαι  Ν0·*3*^)  |  ενεμι- 
νατε  Ν*  {-μειν.  Ν0·13)  |  ομολογεί  Ν* 
(-γιαι$  Ν?)  ||  26  'γενητε  Ν*  (γενηται 
Νε-ΐ3^))  ||  27  κακωσε  Ν*  (-σαι  Νε·Μ?))  | 
α*γαθωσε  Ν*  (-σαι  Νε·&(?))  ||  28  γ^ω- 
σοντε  Ν*  (-ται  Νε-*3)  ||  29  σημιον  Ν  || 
3θ  χιραχ  (2°,  3°)  ̂ *  (χ«Ρ·  ̂ ο1))  I 
εκχθρου  (2°)  Ν*  (εχ^ρ.  Ν?)  ||  31  εγρα0ε 
Β13  |  βψλειω  Β*  (-λιω  Β13)  |  ιυω  (βίε) 
Ν*  (υιω  Ν?)  ||  33  ορ·Ρ·θί  οιμμοι  Β*  (ομοι 
οιροι  Β13)  οιμμοί  οιμμοί  ΝΑ  ||  34  κα" 
θερω  Ν*  {καθαιρώ  Α 

III  4  ε™  Ν*  (ετει  Νε·Μ?))  |  ζννα. 
μει$  Α  ||  6  λειρ.05  Β*  (λιρ..  Β13)  |  7τολι 
Ν  (ΐίεπι  25)  ||  7  ""ολευ  Α  |  πολεμιστε 
Ν*  (-ται  Ν0·13^))  |  τιχοι»ϊ  Ν*  (τειχ. 
Ν0·13)  |  προτιχεισματο$  Ν  προτιχισμα- 
το5  Α  ||  8  ττεδε$  Ν*  (τταιδεϊ  Νε·Μ?))  || 
ιι  εξετυφλωσε  Β13  |  7τεδε?  Ν  παιδαις 
Α  παιδεϊ  Γ  ||  12  αρχιμα-γίροϊ  Ν  (ΐίειη 
ΐ6,  19,  24,  20) :  ΐίεπι  14  αρχιμα^ι- 
ρου  ||  13  οκια$  Β*  (οικ.  Β3ΐ))  ||  14  τΐ' 
χο5  Β*  Ν*  (τειχοϊ  Β!,Νε·ι>(?))  |  κασι- 
λεν  Ν  ||  ι8  ελίτουρΎουν  Β*Ν*^* (ελειτ.  Νε·13  Β&ΐ3  ̂ ίι)  ||  19  νποχητη- 
ρα?  Β  |  αρχιμα-γιρος  Β*  {-μάγειρος 
Β*13:  ΐίεπι  20)  ||  2ο  χα|χαλκοι  Ν* 
(χαλκοί  Ν1?)  ||  22  γεισσο5  Ν*  (γείσοϊ 
Ν?)  -γισος  ̂   |  δεικτνον  Γ  |  7ι0"οι,5  (2°) 
Ν  |  ροε  (2°)  Ν*  (ροαι  Νε·Μ?))  |  πψ 
χεσι  Βύ  ||  23  ε  (2°)  Ν*  (αι  Ν?)  || 
24  αρχιμα-γιρος  Β  νκ1  {-μα^ειρ.  Β3) 
αρχειμα~/ειρο$  (ΐίεπι  20)  Α  ||  25  γρ01/*- 
μάταια  Α  \  εμμεσω  Α  ||  33  ησθειεν  Β* 
{■ησθιεν  Β13)  Ν  ||  34  σι^τα^α*  Ν 
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ΒΑΡΟΥΧ  ΘΡΗΝΟΙ 

[αρρ. ΒΑΡΟΥΧ 

I  4  μεικρον  Β*  (μικρ.  Β13)  ||  5  6" 
κληον  Β*  (βκλοαον  Β3**)  ||  8  εποι- 
ησε  Β*3  ||  ιι  προσευξασθαι  Α:  ίίεηι 
ι3  Αζ>*  (-θε  ζ)3)  ||  12  σ/αν  Β* 
(σκιάν  Β*,(νί<3))  ||  14  ανα"γνωσεσθαί 
Ας>*  (-σεσ0ε  ζ)3)  ||  15  ερειται  Α  [| 
ι8  προστα-γμασι  Β°  ||  19  ενήγαγε 
Β5  ||  2θ  συνέταξε  Β1»  ||  21  απέστειλε 

Β* 
II  4  ονιδισμον  Β*  (όνειο.  Β3™)  Α  || 

7  ελαλησε  Β5  ||  9  ε*/ρη-γορησε  Β13  || 
ίο  προστα^μασι  Β°  \\  ιι  σημιοις  Β* 
(-μειοΐί  Β3*3)  |  βραχειονι  Β*  (-χιον. 
Β5)  ||  ιό  κατειδε  Α  |  κλεινόν  Β* 
(κλιν.  Β5)  Α  ||  17  ουκ  Α  ||  1 8  ττι- 
νωσα  Β*  (πειν.  Β3*3)  Α  ||  19  ελαίου 
Α  ||  21  επτε  Β*5  |  κλείνατε  ΒΑ  || 
25  λειμω  Β*  (λιμ.  Β13)  Α  ||  29  βομ- 
βησεις  Α  |  μεικραν  Β*  (μικρ.  Β5)  || 
30  εστι  ΒΒ  ||  %2  αινεσουσι  ΒΒ  ||  33  α" 
μαρτωντων  ΒΒ  ||  34  σμικρυνθωσι  &>  \\ 
35  κεινησω  Β*  (κιν.  Β13)  Α 

III  ι  κεκραγε  Β15  ||  7  αποικεια  Α  | 
8  ονιδισμον  Α  ||  9  ενωτισασθαι  Α  || 
14  εστι  (ι°,  2°,  3°)  Β5  |  φρονήσεις 
Α  |  συνέσεις  Α  |  μακροβιωσεις  Α  || 
17  εμπεζοντες  Α  ||  ΐδ  τεκτενοντες 
Α  ||  23  Α7α/>|ρ  (^*  (ρ  2°  άεΐ  (}3)  | 
εκζητητε  Α  |  τρειβους  Β*  (τριβ.  Β5)  || 
25  εχι  Α  ||  26  7α7α"Τ€ϊ  Β*  (7ι7· 
Β15)  ||  27  θσσ  ̂ *ν^ά  (σ  2°  ΐπψΓοβ 
(23)  ||  37  Φυρε  Β5 IV  8  επελαθεσθαι  Α  ||  9  επη-γαγε 
Β5  (ίίεηι  15)  II  12  επιχερετω  Α  | 
ηρωμωθην  Α  \  εξεκλειναν  Β*  (-κλιν. 
Β13)  Α  ||  1 5  ανεδε*  Β*  (αναιδ.  Β3ΐ>)  || 
ΐ6  μονην  Β5  ||  25  εκχθροί  Β*  (εχ0ρ. 
ΒΒ)  ||  3ι  δ^λαιοι  Β* ζ)*  (δειλ.  Β3?1) ζ)3)  Α:  ίίεηι  32  Β*Α,  (ι°)  ξ)*  || 
36  περιβλεψε  Β 

V  ι  εκδι/σε  Β*  (-σαι  Β3*3)  ||  3  διξει 
Β*  (δειξ.  ΒΛ)  ||  5  Α""»  Β*  (μνεία 
Β5)  Α  ||  6  7ται^οι  Α  |  ερομενους  Β  || 
7  Ιειται  Β*  (θ ιν.  Β15)  0εινα5  Α 

ΘΡΗΝΟΙ 

I  εχμαλωτισθηνε  Κ*  (αιχμαλωτι- 
σθηναι  Κε·Μ?))  |  ςκαθεισεν  Α.  (ίίεηι 
ι,  3)  |  κλεω|  Ν*  (κλαιω|  Νε·Μ?))  |  ε^ρτ;- 
ντ?σε  Β5  ||  I  χωρε5  ̂ *Γογ1  (-ραυ  Ν?)  || 
2  κλεουσα  Κ*  (κλαίουσα  ̂ -Μ*))  ||  3  τα. 
πινωσεως  Χ*  (ταπειν.  Χ0·13)  Α:  ίίειη 
7  ταπιν.  Χ*  (τα7τειι>.  Ν*2·13) :  ίίειη  9 
ταπινωσιν  Χ*  (ταπεινωσιν  Κ0·^)  Α  ] 
θλειβοντων  ΒΑ  ||  4  €4ί/6  ̂ *  (είναι 
^ο. |  ττασε  ε  ττυλε  &\*  (πασαι 
αι  πνλαι  £\°·*>)  \  πικρενομενη  Β*  Χ* 
(ττικραιν.  Β^Κ^Ο)  ||  5  Η  Β13  |  θλει- 
βοντες  Β*  (θλιβ.  Β5)  Α:  ίίεηι  17  | 
καιφαλην  Ν*νίά  (κε0.  Ν0·13^))  |  ετα- 
πινωσεν  (εταπειν.  Ν0·13) :  ίίειη  1 2 : 
ίίειη  8  εταπινωσαν  Χ*  (-πειν.  Χ0·13)  | 
εχμαλωσια  Κ*  (αιχ.  ̂ ε·5(?)):  ίίεηι  ιδ 
νίά  |  θλειβοντο$  Β* 13 Α  (ίίειη  7)  II 
6  Ού'αυ  Β13  |  ευρισσκοντες  Ν  ||  7  αΡ~ 
χεων  Χ  |  7τεσιν  Χ  |  χιρα$  Κ*  (χειρ. 

Κ0·13)  |  εχροι  Α  ||  9  εχρο?  £<  ||  ίο  0λει- 
βων  ΒΑ  |  άδειασμα  ϊ\*  (α-γι.  Ν?)  || 
II  επίστρεψε  Χ*  (-ψαι  Χ0·5)  ||  12  ει- 
δεται  Κ  ||  14  ΝοΟ^  Β5  |  χερσι  Β13 
(ΐ)ΐδ)  |  ισχευς  (ισχύ*  Ν?)  |  έδωκε 
Β13  |  δυνησομε  Κ*  (-μαι  ̂ ε·13)  ||  15  κε- 
ρον  (καιρ.  Κ^Μ)  |  συντρειψαι  Β* 
(-τριψ.  Β°)  σύντριψε  Κ*  (-^αι  Χ^13)  | 
κλεω  Κ*  (κλαίω  Νε·Μ?')  ||  ι6  εκρα- 
τεωθη  ||  17  Β13  |  ενετιλατο  Κ* 
(ενετειλ.  ||    ι8  εστι  Β·3   |  β- 
δετε  ̂   ||  19  παρελογεισαντο  ^  \ 
πολι  Κ  |  επιστρεψωσι  Β13  ||  2θ  ̂ λεί- 
/3ο/*αί  Β*  (θλιβ.  Β13)  ̂ λ£/3ορ.ε  ί<*  (-/*αι 
Κ0·13^)  |  παραπικρενουσα  Κ*  (-ραιν. 
^ο.ΐ5)  |  ητεκνωσε  Β5  |  μαχερα  Χ  || 
22  λυ7τιται  Χ*  (λυπειται  Χ0·13)  λυ- ττειτε  Α 

II  ι  Σιων  Β13  (ίίεηι  6  νίά,  8  νίά, 
ίο,  ι8)  |  κατερρειψεν  Β*  (κατερρι\1. 
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Β13)  ||  ι  κατεποντισε  Β13  |  φισαμενος 
ΚΑ  ζ)*  (φεισαμενος  ζ)3)  |  ωρεα  Β*  Ν* 
(ωραία  Β3ΐ>  \  καθιλεν  Κ  (ίϋεπι 
17)  II  3  καιραί  Α  |  βχρου  Β*  (εχθρ. 
Β3*3)  ||  4  ενέτεινε  Β15  ενετινεν  Κ  | 
εστερεωσε  Β13  |  απεκτεινε  Β13  απεκτι- 
νεν  ̂   ||  5  διεφθιρεν  £<*  (-φθειρεν 
#ο.Ι>)  |  επ\ηθυνε  Β13  |  ταπινουμενο\ 
Κ*  (πεινουμενοΙ  ̂ -Μ*))  (ίπιρΓοΒ  τα)  | 
τεταπινωμενην  Κ*  (τεταπειν.  Ν0·13)  Α  || 
7  απετειναξεν  |  συνετρειψεν  Β* 
(-τριψ.  Β13) :  Ϊ16Π1  9  |  ̂ *  (χεΦι 
ΝαΜ?))  |  τιχο$  ̂ .  ί1βπ1  8  (ίο)  Ν* 
(τειχ.  Κ0·13)  Α:  ΐΐεηι  8  (2°)  ΝΑ  | 
βαραιων  Α  ||  8  επέστρεψε  (ΐ>ΐδ)  Β13  | 
δίαφθιρε  Ν*  (-φθειραι  Ν0·13)  \  εξετινεν 
Ν  |  χιρα  Ν*  (Χ^ρα  ̂ ε-Β)  |  προτι- χεισμα  Ν  προτιχισμα  Α  |  ησσθενησε\ 
Ν*  (^0.  Ν?)  ||  9  προφητε  Κ*  (-ται 
^ο.Ι>(?)):  ΐΐ6ΐη  Ι4  ||  ΙΟ  €καθεισαν  Α  Ι 
εσειωπησαν  Β*  (εσιωπησαν  Β13)  | 
οακκους  (δΐο)  Κ  |  παιθενου$  (δΐο)  Ν  || 
12  σειτο$  Β*  (σιτ.  Β13)  |  εκχισθε 
Κ*  (εκχεισθαι  εκχισται  Α  || 
13  συντρειβης  Β*  (συντριβή*  Β13)  || 
ΐ4  ματεα  (Ηδ)  Χ*  (ματαία  Κ*·Μ?))  | 
επίστρεψε  Ν*  (-ι/'αι  Ν0·13)  |  εχμαλω- 
σίαν  Ν*  (αιχ.  ||  15  χφα5  Ν* 
(χειρ.  Κ0·*3):  ΐΐεπι  19  |  εκεινησαν  Β* 
(ε/αν.  Β13)  Νς·3<?>Α  |  καιφαλην  Ν* 
(κεφαλήν  Ν<=·Μ?))  ||  ι6  διηνυξαν  Ν  || 
17  εποιησε  Β13  |  συνετέλεσε  Β13  |  ενε- 
θυτιλατο  (δίο)  Ν*  (-τειλ.  Ν^13)  |  αο- 
χεων  Ν  |  καθειλε  Β13  |  εφισατο  ΚΑ^* 
(ε0εισ.  ζ)3)  |  θλεφοντο*  Α  ||  ι8  εβο- 
τ^σε  Β13  |  τιχη  ΚΑ  |  χιμαρρουτ  Κ  | 
εκν-ηψειν  Κ  ||  19  αγαλλίασε  Β*  (-σαι 
Β35)  Α  α-γαλίασαί  Ν*  (α7αλλ.  Ν?)  | 

λειμω  Β*  (λιμ.  Β13):  ϊΐεπι  2 1  \\  2θ  ι 
Ν*  (ει  «=.!>(»))  |  γυνεκε!  Ν*  (γι^αικ. 
Κ*1·13)  |  μαγφοϊ  ̂   ||  21  εμαγιρευσας 
Β*  (-γειρ.  Β313)  |  ε0ισω  Α(^*  (εφεισω 
^Ε)  ||  22  καταλελιμμενοί  Α 

III  4  βίταλαιωσε  Β13  |  συνετρειψεν 
Β*  (-τριψ.  Β13)  ||  5  ανωκοδομησε  Β13  | 
εκνκλωσε  Β5  ||  6  εκαθισε  Β5  εκαθει- 
σεν  Α  ||  7  φαρννε  ΒΒ  ||  ιι  κατε· 
πανσέ  Β13  ||  12  ενέτεινε  Β13  ενετίνεν 
Α  ||  15  εμεθυσε  Β13  ||  ι6  εξεβαλε 
Β13  ||  ι8  νει/α>5  Β*ζ)*  (νικ.  Β3ΐ3(^3)  || 
2 5  Ά^Χ^   Β13  II   3°  ονιδισμων  Α  || 32  τα7τινωσα?  Α   |   οικτιρησει  Α  || 
33  ετα7τινωσεν  Α  ||  35  εκλειναι  Α  || 
42  ουΛ:  Α(^  ||  43  απεδειωξας  Β  (ε  2° 
δυρ  ταδ)  |  εφισω  (εφεισω  (^3)  II 
45  εμμεσω  Α  ||  47  σνντρεφη  Β3νΙ<3 (συντριβή  Β*130)  ||  49  σειγ^σομαι  Β* 
(σΐ7·  Β13)  ||  59  εκρεινα$  Β  ||  6ι  ονι- δισμον  Α 

IV  4  δείξει  Β*  (δ*^.  Β13)  ||  7  Χ«- 
ονα  Β*  (χιόνα  Β13)  ||  9  λειμου  Β* 
(λιμ.  Β13)  ||  II  συνετέλεσε  Β13  |  «|εχεε 
Β13  |  κατεφαγε  Β5  |  θεμελεια  Α  || 
12  εκθλεφων  Β*  (εκθλφων  Β13)  || 
13  εκχαιοντων  Α  |  εμμεσω  Α  || 
15  απτεσθαι  Α  ||  ΐ8  μεικρους  Β* 
(μικ/).  Β13)  ||  19  ηγγεικεν  Β*  (τ777{" 
κεν  Β13)  Α 

V  ι  ονιδισμον  Α  ||  ίο  κλεφανος  Β* 
(κλι/3.  Β13)  |  επελειωθη  Β*  (επελιωθη 
Β13)  |  συν|εσ7τασ0?7σαν  Β*  (συνε|σ7Γ. 
Β?)  |  λειμου  Β*  (λιμ.  Β13)  ||  14  ττρεσ- 
/3υτε  Α  ||  2θ  νεικτοί  ̂ *  (νικ:.  (^3)  | 
καταλιψεις  Α  ||  21  ανακενισον  Β* 

(-καιν.  Β313) 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΙΕΡΕΜΙΟΥ 

ι  αχθησεσθαι  Α  ||  2  εσεσθαι  Α  \\ 
3  οψεσθαι  Α  ||  9  καταναλουσι  Β13  || 
ίο  δωσουσι  Β13  |  ενδυμασι  Β13  II  1 3  σκΎί' 
προν  Α  ||  15  συντρειβεν  Β*  (-τρφεν 
Β13)  |  αχριον  Β5  |  -γεινεται  Β*  ("γιν. 
Β5)  Α  ||  ΐ6  καθειδρυμενων  Α  \\  \η  θυ- 
ρωμασι  Β13  |  κλιθροις  Α()*  (κλειθροις 
<23)  Γ  ||  19  εστι  Β»3  (ίΐεηι  44)  I  ̂λί" 
χεσθαι  (,)*  (-λειχ.  (^3)  |  εσθανονται 

Β*  (αισθ.  Β35)  ||  21  χελειδονε*  Β* 
(χελιδονεϊ  Β13)  |  ελουροι  ΒΑ^Γ  || 
22  ~γνωσεσθαι  Α  \\  23  περικινται  Β* 
(-κειντ.  Β313)  περικειντε  Α  ||  25  εν- 
οικνυμενοι  Β*  (-δεικν.  Β313)  ||  26  κει- 
νηθησεται  Β*^*  (κιν.  Β1)(^3)  Α  | 
κλειθη  Α  ||  31  ωρυοντε  |  περιδιπνω 
Β*  (-δειττν.  Β3ΐ))  ||  36  ε/^ελωντε  Β* 
(-ται  Βα1))  ||  39  νομισταιον  Α  (ϊΐεπι 
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[αρρ. 
44»  5<5,  63)  |  κληταιον  Α  (ϊίειη  44)  II 
4θ  αινεον  Α  |  εσθεσθαι  Α  (ΐί€ΐη  49)  || 
43  ονιδιζει  Β*  (ονβιδι&ι  Β35)  Α  || 
44  γεινομενα  Α  ||  45  άλλ'  δ  Β5  | 
τεχνειται  Β*  (-νιτ.  Β13)  ||  47  0ϊ/^05 
Α  (ΐίεηι  71)  II  53  διακρεινωσιν  Β* 
(-κρινωσιν  Β13)  ||   56  δεκταιον  Α  || 

58  κρισσον  Β*  (κρεισσ.  Β3*3)  ||  65  κατ- 
αρασωντε  Β*  (-ται  Β3?1))  ||  67  κριτ- 
τω  Β*  (κρειττω  Β3Ϊ3)  ||  70  ερρειμ- 
μενω  Β*  (ερριμμ.  Β13)  ||  72  κρισσων 
Α<3*  (κρεισσ.  ζ)3)  |  ιδωλα  Α  |  ονι- δισμου  Α 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

I  ι  εμμεσω  Α  (ΐίεηι  4, 13)  II  2  πεμπτ. 
τ.  μηνός  ο  ρΓ3.60  οοηΐπηχ  Β  ||  5  °/>α- 
σευ  Α  ||  7  αιλαφραι  Α  ||  ίο  ομοιώσεις 
Α  ||  26  σαππιρου  Β*  (σαπφειρ.  Β35) 

II  ι  είπε  Β13 1|  2  ανέλαβε  Β13  |  ε£ι?ρε 
Β13  |  έστησε  Β13  ||  3  €"Γε  Β13  |  υ|ιε  Β* 
υι|β  Β5  |  οιτεινεϊ  Α  ||  5  «ση  Β13  |  εμ- 

μεσω Α<3*  ίθΓΐ  {εν  μεσω  Ο*) :  ΐίεπι  6, 
Α  ||  6  εστι  Β13  ||  9  βφλειου  Β*  (βιβ- 

λίου Β13) 
III  ι  είπε  Β15:  ΐίεηι  ίο,  22  || 

3  ̂λευκαζον  ̂ *  (γλυκ.  (^3)  ||  7  0ι" 
λονικοι  Α  ||  8  νεικος  Β^*  (νικ.  | 
νεικουϊ  Ρ*  (νικ.  <^)3)  ||  9  κρατεοτερον 
Α  ||  ιι  ει>δωσι  Β13  ||  12  ανέλαβε  Β5  [| 
13  σεισ\μου  Β*  σει\σμ.  Β?  σισμον  Α  \\ 
15  εκαθεισα  Α  \  εμμεσω  Α  (Ϊίεπι 
24)  II  ι8  αδα/αα  ||  22  τταιδιον  Α 
(ΐίεπι  23)  ||  24  ανεστησε  Β13  |  ελαλησε 
Β5  ||  25  δ-ησονσι  Β13 

IV  6  τεσσαρακ.  Β13  [  τε0ικα  <2* 
(τεθεικ.  <23)  ||  ι6  εν  δια  Α(^)3  (ένδεια 

α*) V  ι  οξιαν  Α  ||  2  έμμεση  Α  \  εμ- 
μεσω Α  (ίίειη  5»  ιο>  12)  ||  5  τεθικα 

Β*  ξ)*  (τεθεικ.  Β^ς)*)  ||  12  λειμω 
Β* Α  (λιμ.  Β13)  ||  ΐ6  λειμου  Β*  (λιμ. 
Β13)  |  εκλιψιν  Β*Α  (εκλειι/>.  Β3*3)  || 
17  λειμον  Β*  (λιμ.  Β13) 

VI  3  ορεσι  Β13  |  φαραγξι  Β13  ||  7 
μεσω  Α  (Ϊίεπι  13  ΑΓ)  |  επι-γνωσεσθαι 
ΑΓ*  (-σθε  Γ3ί°Γί):   ϊίεπι   ι4  Α  || 
ιι  λειμω  Β*  Α  (λιμ.  Β13:  ϊίεπι  12)  || 
13  -γνωσεσθαι  ΑΤ*  (-σθε  Γ3) 
VII  4  νΎΎ^ικεν  Α  |  ωδεινων  Β* 

(ωδιν.  Β13)  ||  5  κρεινω  Β*  (κριν.  Β15)  || 6  φισεται  Α  \  εμμεσω  Α  ||  15  λειμος 
Β*  (Ηδ:  λιμ.  Β13)  |  τταιδιω  Α  ||  25  Φ 
ειλασμο?  Β*  (ε£ιλ.  Β13)  ||  20  ττρεσίβ. 
Β*  πρε\σβ.  Β? 

VIII  3  ανέλαβε  ι°,  2°,  Β13  |  η-γα~γε 
Β13  ||  4  τταιδιω  Α  ||  5  Β13  || 
9  εισ|ελ0ε  Β*  ει|σ.  Β?  ||  ίο  ειδου  Β* 
(ιδ.  Β3ΐ))  |  ιδωλα  Α  ||  ιι  εμμεσω  Α  \ 
ανέβαινε  Β13  αναιβενεν  Α  ||  13  μι- 
ζονας  Α  |  πινουσι  Β13  ||  ι6  εισηγα-γε 
Β13  |  προσκυνονσι  Β5  ||  17  6ΐ7τε  Β13 

IX  ι  ηγ-γεικεν  Α  \  εκδικήσεις  Α  | 
ειχε  Β*  ||  2  σαπφιρου  Β*  (σαπφειρ. 
Β15)  ||  3  αιθρειον  Β*  (-0/>ιον  Β15)  |  εκα- λεσε  Β13  ||  4  «ττε  Β13  |  εμμεσω  Α  \\ 
5  ττορευεσθαι  Α  \\  6  εξαλιψιν  Β*  (ε£α- λειι/'.  Β313)  |  εστι  Β13  ||  7  κόπτεται  Α  \\ 
8  οιμμοι  Β*Α^  (σιμοί  ΒΒ)  |  εξαλιφεις 
Α  ||  9  πόλεις  Α  ||  1 1  απεκρεινατο  Β* 
(απεκριν.  Β13) Χ  6  εισήλθε  Β13  ||  7  εμμεσω  Α 
(ΐίεηι  ίο)  |  έλαβε  Β13  ||  ίο  όψεις  || 
17  ειστηκεισαν  Β13  ί^3-  ||  ι8  χαιρουβεϊ 
Β*  (αι  ίπιρΓοβ  Β3 :  χερ.  Β5) XI  ι  εμμεσω  ΑΓ  (ΐίεηι  7  Α)  || 
5  ειπαται  Α  [|  6  εισήλθε  Β5  ||  7  αύτή 
Β13  ||  8  φοβεισθαι  Α  \\  ίο  επι-γνω- 

σεσθαι Α  ||  13  ομμοι  βΐδ  Β*  (οιμοι 
Β1^3):  οιμμοι  Α(^*  ||  15  αττεχε- ται  Α 

XII  2  εμμεσω  Α  (ΐίεηι  ίο,  12, 
24)  II  ΐ8  θλειψεως  Β*  (θλιψ.  Β13)  || 
2θ  επι-γνωσεσθαι  Α  ||  23  ειπωσι  Β13  | 
η~γ~/εικασιν  Α XIII  7  εωρακαται  Α  \  ειρηκαται 
Α  ||  ίο  αλιφουσιν  Β* Α  (αλειφ.  Β3ΐ>)  [| 
ιι  αλιφοντας  Β* Α  (αλειφ.  Β3ΐ>):  ίίειη 
15  |  εξερον  Α  ||  12  ηλιφαται  Α  || 
13  εξερουσαν  Α  ||  14  ηλιψατε  Α  \ 
θεμελεια  Α  \  επι-γνωσεσθαι  Α  (ϊίειη 
2ΐ)  ||  ΐ6  εστι  Β5  ||  2θ  βραχέων  ων 
Β*  (-χιον.  Β15)  ||  23  μαντενσησθαι  Α 

XIV  ι  εκαθεισαν  Α  ||  3  αποκρεινο- 
μενος  Β*  (-/φιν.  Β13)  ||  4  ενέχετε  Α  || 
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8  επι-^νωσεσθαι  (ΐίεπι  23)  II  Ι3  σνν~ 
τρειψω  Β*  {-τριψ.  Β13)  |  επ  2°]  επ\ 
Β*  ε\π  Β?  |  Χείρον  Β*  (λιμ.  Β1»): 
ΐίεπι  2ΐ  ||  14  εμμεσω  Α  (ΐίεπι  ι6,  ι8, 
2θ)  ||  15  τειμωρησομαι  Β*  (τιμ.  Β13)  || 
ι6  τρυ  Α  ||  2θ  υπολιφθωσιν  Β*  (υπο- 
λειφθ.  Β*13)  ||  21  ε£αττοστιλω  Β* 
(-στειλ.  Β3*3) XV  4  εκλιπει  Α 
XVI  2  διαμαρτυρε  ||  5  παιδιού 

Β*ίθΓίΑ  (εδι.  δΐιρ  ιταδ  Β3·3)  ||  7 
τειλε  Β13  ||  9  €Χρε<-σα  Β* Α  (έχρισα 
Β13)  ||  ίο  οια/αί40οι/]  Γ  ||  13  περιβο- 
λεα  (^*  (-λαια  (^3)  ||  14  ωριοτητι  Β* 
(ωραιοτ.  Β13)  ||  ι6  εισ|ελ0.  Β*  ει|σελ#. 
Β?  ||  25  πορνια  Α  ||  2  7  μεισουντων 
Β* Α  (μισ.  Β5)  |  εκκλεινουσαϊ  Β*  Γ 
(εκκλιν.  Β13)  ||  39  τ™/3"10  Α  II  47 
κρο^  Β*  (ρικρ.  Β130)  ||  48  πεποιηκε 
Β15  ||  51  ̂ μαρτε  Β13  ||  52  ατειμιαν  Β* 
(ατιμ.  Β13)  |  δικαίωσε  Α  ||  53  ̂ μμεσω 
Α  ||  55  αποκατασταθησεσθαι  Α  || 
57  οΐΊδο$  Α  ||  63  εξειλασκεσθαι  Β*^* 
(ε£ιλ.  Β13^)3) 

XVII  4  απεκνεισεν  Β* Α  (απεκνισε 
Β13 :  σ  δπρ  Γ3.δ)  |  τετιχισμενή  Α  || 
5  παιδιον  Α  (Ϊίεπι  8)  ||  8  πιέζεται 
Β*Α  (πιαυ*.  Β3*3):  ΐίεπι  ίο  ||  9  οι;Χ" 
Β*  (-χι  Β313)  |  βραχειονι  Β*  {-χιόνι 
Βυ)  ||  12  επιστασθαι  Α  \\  \\  επε- 
ρεσθαι  Β*  (επαιρ.  Β3*3)  ||  ιό  τ?τει- 
μωσεν  Β*  (τ?τιμ.  Β13):  ΐίεπι  19  |  *μ- 
ρ.εσω  Α  ||  21  επι-γνωσεσθαι  Α  \\ 
23  αναπαύσετε  (ι°)  Α  ||  24  τάλι- ρων Α 

XVIII  4  €Ρε  Α  (Ιοΐδ)  ||  7  οφϊλοντος 
Α  \  πινωντι  Α  (ΐίεπι  ι6)  ||  ιι  εφα-γε 
Β5  |  εμιανε  Β13:  ΐίεπι  ι5  II  12  κατε- 
δνναστευσε  Β13 :  ΐίεπι  ι6  |  ηρπασε  Β13: 
ΐίεπι  ι6  |  ιδωλα  Α  |  πεποιηκε  Β13: 
ΐίεπι  19  II  13  εποιησε  Β13:  ΐίεπι  14, 
17  II  ι6  ενεχνρασε  Β13  |  έδωκε  Β13  | 
περιέβαλε  Β13  ||  19  έλαβε  ||  25  κατευ- 

θύνει 1'>]'  ||  31  απορρειψατε  Β*  (απορ- 
ριψ.  Β'3)  |  αποθνησκεται  Β 

XIX  4  *??μω  Β*  (κιρ.  Β*13):  ΐίεπι 
9  ||  8  σΰ|ελ.  Β*  συ\νελ.  Β·  ||  9  ̂ ε 
Β13  ||  ιι  ίδε  Β13  ||  12  ε^ρα»/ε  Β13  || 
ΐ4  εξήλθε  Β13  |  εστι  Β*> 
XX  3  επερώτησε  Α  \  ερχεσθαι 

Β* Α  (-σ0ε  Β35)  ||  4  διαμαρτυρε  ξ)  || 

6  ρελει  Α  |  εστι  ΒΒ:   ΐίεπι  1 6  || 
7  απορειψατω  Α  |  μιαινεσθαι  ̂ * 
(-σ(9ε    ξ)3)    ||    8   εγκατελιττο*/  Β13  || 
12  σημιον    Β*  Α    (-μείον    Β3?Μ)  || 
13  πορευεσθαι  Α  (ϊίεπι   1 8,    19)  II 
14  καθ  Α  ||  ιό  προστα~γμασι  Β13: ϊίεπι  19  II  17  εξαλιψαι  Α  ||  ι8 
λασσεσθαι  Α  (ϊίειη  19)  II  19  7Γ01" 
ειται  Β*  (-τε  Β313)  ||  20  αγιάζεται  Α  | 
σημιον  Β*  (-μείον  Β3*3)  ||  21  7τρο|σ- 
ταγμ.  Β*  7τροσ|τ.  Β5  [|  23  εθνεσι  Β13  | 
διασπιραι  Β*  (-σπειρ.  Β3*3)  ||  29  εισ- 
πορενεσθαι  Α  \\  2>°  μειαινεσθαι  Β* 
μειαινεσθε  Β3  (μιαιν.  Β'3)  μιαινεσθαι 
Α:  ΐίεπι  31  |  εκπορνευεται  Β* Α  (-τε 
Β3ΐ))  [Ι  31  πασι  Β13  ||  33  βραχειονι  Β* 
(-χιόνι  Β13):  ΐίεπι  34  II  3^  διεκρειθην 
Β*  (-κριθην  Β13)  |  κρίνω  Β13 1|  37  ̂σ\αξ. 
Β13  ει|σα£.  ΒΜ  ||  38  εττιγνωσεσ^αι  Α 
(ΐίεπι  42,  44)  II  39  καί  νμεκ  οικ.  ϊσρ. 
α  ρΓ&εε  εοηϊιιηχ  Β  |  λείλεγει  Β  |  ε£α- 
ραται  Α  \  εισακούεται  Α  \  βεβηλω- 
σεται  Β*Α  (-τε  Β&ΐ3)  ||  42  εισ\α-γ.  Β* 
€ί|σαγ.  Β?  ||  43  μνησθ-ησεσθαι  Α  \ εμιαινεσθαι  Α  \  κοψεσθαι  Α  ||  49 

-γονσι  Β13 XXI  3  κολαιου  Α  (ϊίεηι  4)  II  ίο  ε^- 
ονδενι  Β*<2*  (-ι/ει  Β;ι13^^)  ||  2θ  υ|ιωρ 
Β*  νι\ων  Β?  |  ερρεσω  Β*  (εν  μ.  Β*) 
Α:  ΐίεπι  32  Α  ||  22  μαντιον  Β^·  || 
24  ανεμνησαται  Α  \\  25  αφη-γουμεναι 
Α  ||  20  εταπινωσας  Βίιν!ά  ||  28  υ|ιου? 
Β*  υι|οι;5  Β7  |  ονιδισμον  Α  ||  29  ορασι 
Α  ||  3θ  σαι  (ρτο  σε)  Α  \\  31  τεκτενον- 
των  ̂ *  (τεκταιν. 

XXII  3  πόλεις  Α  \  εμμεσω  Α  (ΐίεπι 
9,  13,  ι8,  21,  22  [οίδ],  25  Οϊδ],  20, 
27)  II  4  ενθυμημασι  Β13  |  εμειαινον  Β* 
(ερι.  Β13)  |  η^εισαί  Α  \  ονιδον  Α  \ 
εμπε~γμον  Β*  (-παιγ.  Βηΐ3)  ||  5  ερττε- 
^οίται  Β*Α  (ερτται^.  Β313)  ||  12  σϋ|- 
ετελ.  Β*  σν\νετελ.  Β?  ||  15  εκλιφει 
Β*Α  (-λει^ρ.  Β313)  ||  19  εγενεσθαι  Α  || 
2ο  καμεινου  Β*  (-μιν.  Β13):  ΐίεπι  22  || 
21  χωνευθησεσθαι  Β*  (-σ0ε  Β;ι1>)  Α: 
ΐίεπι  2  2  ||  22  καμεινου  Α*  |  ετι- 
7»/ωσεσ^αι  Α  ||  20  σαβατων  Β*  (σαββ. Β*>1νί<1})  ||  30  εξαλιψαι  Α 

XXIII  15  ε£ωσ|ρεΐΌυϊ  Β*  ε^ω|σρ. 
Β?  ||  ι6  εεττ  Β*  (ηοη  ΐπδί  ε  ι°  Β13)  || 
2θ  οιδαια  2°  Α  ||  24  μεθ  Β*  (μετ 
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[αρρ. 
Β:ι1))  |  θυραιοι  Β*Αζ)*  (θυρεοί  Β3^3)  || 
2  5  ποιησουσι  Β13:  ίίεπι  48  |  αφελουσι 
Β5  ||  26  εκδυσοι/σι  Β5  |  \ηψ.  Β*>  || 
28  μεισ.  Β  (μκτ.  Β157):  ΐΐεηι  29  II 
30  εποιησε  Β5  |  εμειαινου  Β*  (εμι. 
Β5)  ||  39  '°"ωλοι$  Α  ||  41  κλειδί  Β* 
(κλ«\  Β13)  ||  43  ε&πορνενσε  Β*3  || 
44  εισ|€7Γορ.  Β*  ει|ο-ε7Γ.  Β?  ||  47  ̂  
πρησουσι  Β^  ||  49  λημψεσθαι  Α 
XXIV  ι  ετι  Α  ||  2  απηρισατο  || 

II  εμμεσω  Α  ||  12  κατεσχννθησεται 
Α  ||  22  παρακληθησεσθαι  Α  |  0α- 
γεσθαι  <3*  (-σ0ε  (^3)  ||  23  κοψησθαι 
Α  |  εντακησεσθαι  Α  |  παρακαλεσε- 
ται  Α  ||  24  ποιησεται  Β*Α  (-τε  Β313)  | 
επι^νωσεσθαι  Α  ||  20  ανάτειλε  Γ* 
(-λαι  Γ3) 
XXV  3  ακονσαται  Α  ||  5  εττιγνω- 

σεσ0αι  Α  ||  13  εξελεθρευσω  ξ)™*1  || 
15  εξαλιφαι  Α 
XXVI  5  εμμένω  Α  (ίίεπι  15)  II 

7  εστί  Β13  ||  8  παιδιω  Α  (ΐ£επι  ίο)  | 
αναιλει  Α  ||  9  μαχαιρά  Β*  (-ραυ 
Β3ΐ>)  ||  ιι  καταπατησουσι  Β13  ||  17  α'- 
πενετη  Α  ||  ι8  νησσοι  Β*  (νήσοι.  Β13) 
XXVII  5  ταινία:  Β*  ξ)*  (τα^ίαί 

Β3Ϊ):  τενιαι  Α<23)  ||  6  νήσσων  Β* 
(νήσων  Β1»)  ||  9  πρεσ\β.  Β*  πρε\σβ. 
Β?  ||  ιι  ετελιωσαν  Β5  ||  17  μέλει  Α* 
(μελι  Α?)  |  ρητεινην  Β*  (ρητινην  Β15: 
ριτινην  <3)  |  σνμμεικτον  Β*  (συμ- 
μικτον  Β5):  ίίεπι  27  II  ι8  ερεια  Β* 
(ερια  Β13)  ||  19  συμμεικτω  Β*  (-μικτω 
Β13)  |1  21  κ/οειουί  Β*  (/φι.  Β13)  ||  27  εμ- μεσω Α  (ίίεπι  34) 
XXVIII  5  δυναμί  (-μει  Β3*3)  || 

7  στρωσουσι  Β13  ||  8  καταβιβασονσι 
Β5  ||  12  ν|ιε  Β*  |ιλ6  Β?  ||  13  τταραδι- 
σοι;  Β*Α  (-δεισου  Β3ΐ))  |  ιασπειν  Α  || 
14  εμμεσω  Α  ||  17  καλλι  ̂ *  (καλλει 
(^3)  ||  19  εθνεσι  Β5  ||  21  ρΓ  κε  (δίε 
νΐά)  σοι  (2™* ίηΓ XXIX  3  εμμεσω  Α  (ίίεπι  12  [Ηβ], 
2ΐ)  ||  5  παιδιού  Α  ||  12  τεσσαρακ. 
Β5  |  εθνεσι  Β13:  ίίεπι  15  II  13  συιΊα£. 
Β*  συ|^.  Β? 
XXX  4  συμπεσειτε  Α  ||  ιι  εκ- 

κενωσουσί  Β13  ||  ιδ  συντρειψαι  Β* 
(-τ/>ι^.  Β13)  ||  21  βραχειονας  Β*  (βρά- 

χων. Β13:  ίίεπι  22,  24,  25)  |  σννε- 
τρειψα  Β*  (-τριψ.  Β13)  (σι/»Ί  ετρ.  Β* 

σφετρ.  Β?)  |  αάηοί  Μεμφεω*  στόμα 
Φαθωρης  ψωμου  πάτημα  Τανιν  εντολή 
αποκρίσεων  Αιοσπολει  η  εντολή  τα- 

πεινή εν  ναπανσει  (δίε)  ̂ Iη2 ίηί XXXI  2  υψι  Α  ||  4  παιδιού  Α  (ίίεπι 
5,  6,  15)  II  ιι  εποιησε  Β13  ||  12  παί- 

δια; Α  ||  14  πεινοντες  Β*  (πιν.  Β13)  ] 
εμμεσω  Α  (ίίεπι  17,  1 8)  ||  ι6  εσι- 
σθησαν  Β*  (εσεισθ.  Β3*3)  Ι  πεινοντα 
Β*  (την.  Β13) 

XXXII  2  ττοσι  Β13  |  κατεπατις  Α  \\ 
4  7ταιδια  Α  ||  19  εμμεσω  Α  (ίίεπι  21, 
25,  32)  II  21  κριττων  Α  ||  22  ί;»Όΐ|ε 
Β13  |  ?7λ0ε  Β13  ||  24  κατεσχε  Β13 

XXXIII  7  ν\ιε  Β*  υι|ε  Β13  ||  ίο  ελα- 
λησαται  Α  \  εισι  Β13  ||  ιι  αποστρε- 
ψαται  Α  ||  15  προστα-γμασι  Β13  || 
2θ  ειπαται  Α  ||  27  παιδιού  Β* Α  (τεδ. 
Β3*3)  ||  28  απολειτε  Α  ||  33  εμμεσω  Α 
XXXIV  2  ποιμαινε$  (ι°,  3°)  Α 

(ίίεπι  7>  8  [Μδ],  9'  ΪΟ  [Β*Α,  7τοι- 
μενε?  Β3*3])  [  βοσκονσι  Β5  ||  3  περι- 
βάλλεσθαι  Α  ||  4  ̂ νισχνσαται  Α  \ 
εσωματοποιησαται  Α  |  κατεδησαται 
Α  |  εξητησαται  Α  \  κατειρτγασασθαι 
Α  ||  7  ακΌΐ»σαται  Α  ||  8  παιδιού  Β* 
(τεδ.  Β3·3)  ||  12  εμμεσω  Α  ||  13  εισ|α£. 
Β*  ει\σαξ.  Β^  |  φαρα-γξι  Β13  ||  14  ττει- 
ονι  Β*  (ττιονι  Β13)  ||  17  διακρίνω  Β5: 
ϊη  2θ  άεεδί  &εεεηί  ||  ι8  ενεμεσθαι  Α  | 
ετειι/ετε  Β*  (εττιν.  Β313)  εττινεται 
Α  |  εταρασσεται  Α  ||  21  επει  Β* 
(ε7τι  Β13)  |  διωθεισθαι  Α  \  εκερατιζε- 
ται  Α  |  εξεθλειβετε  Β*  (εξεθλιβ.  Β13): 
εξεθλιβεται  Α  ||  22  /ίρ/ΐΌ;  Β5  |  κρειον 
Β*  (/ί/3ΐ.  Β13)  ||  23  ποιμενει  Β*  (-μαινει 
Β313)  ||  28  εθνεσι  Β13  ||  29  λβιμω  Β* 
(λιμ.  Β15)  |  ονιδισμον  Β*Α  (ονειδ. 
Β13)  ||  3ι  εο-ται  Α 
XXXV  4  ττολεσι  Β13  ||  8  παιδιού 

Β*Α  (ττεδ.  Β313) XXXVI  ι  ακουσαται  Α  (ΐίειη  4)  I! 
2  εκχθρος  Α  ||  3  ονιδισμα  Α  \  εθνεσι 
Β13:  ΐίετη  4  II  4  χψα-ρροι*  Β*  (χειμ. 
Β313)  |  πολεο-ι  Β13  ||  6  φαρα^ξι  Β13  || 
8  ελπιζονσι  Β13  ||  9  κατερ-γασθησεσθαι 
Α  ||  ιι  Ύνωσεσθαι  Α  ||  12  εσεσθαι  Α 
(ΐίεηι  28)  ||  14  <ραγεσε  Β*  (-σαι  Β3Ϊ>)  || 
17  ιδωλου  Α  ||  19  εκρεινα  Β*  (έκρινα 
Β13)  ||  21  εξεληλυθασι  Β13  ||  22  ε^ε^τ;- 
λωσαται  Α  (ΐίεηι  23)  II  23  εμμεσω 
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Α  ||  24  εισ'|α£.  Β*  ει\σαξ.  Β?  ||  ̂5  κα·- 
θαρισθησεσθαι  Α  ||  27  δικαιωμασι  ΒΒ  | 
πορευησθαι  Α  ||  28  κατοικησεται  ΒΑ  || 
3θ  λαβηται  Α  |  ονιδισμον  Α  |  λειμου 
Β*  (λιμ.  Β13)  |  ε^εσ-ι  Β5  ||  31  Α""7- 
σθησεσθαι  Α  |  προσοχθιειται  ΒΑ  || 
32  εντραπηται  Α  ||  34  ηφανισ\μ.  Β* 
ηφανι\σμ.  Β?  ||  35  εκαθεισαν  Α  || 
36  καταλιφθωσιν  Β*  (-λει00.  Β3*3)  -σι 

Β5 XXXVII  ι  6£777«7*  Β5  I  <^κε  Β15 1 
εμμεσω  Α  (ϊίεπι  24»  20,  28)  |  παιδιού 
Α  :  ίίεπι  2  Β* Α  (ττεδ.  Β3*3)  ||  2  ττε- 
ριη-γα-γε  Β5  ||  3  «17Γε  Β5:  ίίεπι  4>  9  II 
4  ακουσαται  Α  \\  6  ζησεσθαι  Α  (ίίεπι 
14)  |  γνωσεσθαι  Α  (ίίεπι  13,  14)  II 
7  σισμος  Α*  (σεισμός  Α?)  ||  ιι  ελα- 
λτ^σε  Β5  |  εστι  Β5:  ίίεπι  ι8  |  λε- 
'/ουσί  Β1*  |  7€Τ0Ι/6  Β15  |]  ί8  λε~γωσι 
Β5  ||  21  εισ|α|.  Β*  ει|<τα£.  Β13  ||  23  ι- 
δωλου  Α  ||  27  κατασκήνωσες  Α 
XXXVIII  5  Αιθίοπας  Β*  (-πες  Β13)  || 

5,  6  αάηοί  χοι/$  Αιθίοπες:  Έλαμ  Αι- 
λυμαιοι  κ  Τίερσαι :  Φουδ  Αιβυες  κατα 
Ιωσηπον  αφ  ου  κ  ποταμός  εν  τη 
Μαύρων  χωρα  κ  η  παρακείμενη  αυ- 
τω  χωρα  :  Τομερ  Καππαδοκες  Ιωση- 
πος  Ταλατας  :  θεργαμα  Αρμένιοι  : 
(^πΐ£ίηΓ  ||  Χ1  Τ1χ05  Α  ||  13  €ρονσι 
Β13  |  συνίη-γ.  Β*  συνη\-γ.  Β?  ||  15  δυ- 

νάμεις Α  ||  17  εμπροσ\θεν  Β*  εμ- 
προ\σθ.  Β?  ||  2θ  παιδιού  Α  ||  22  0ιοϊ/ Α 
XXXIX  2  σΟνΙαξ.  Β*  συ\ναξ.  Β?  || 

3  απωλω  Γ  ||  4  δωθησονται  Γ  |  παι- 
διού Α  (ίίεπι  5,  ίο)  ||  7  εμμεσω  ΑΓ  || 

ίο  κατακαυσουσι  Β13  |  προνομευσονσι 
Β13  |  σκύλε νσουσι  Β13  ||  14  εκξητη- 
σονσι  Β13 1|  ι  7  ερχεσθαι  Α  \  σν\αχθ.  Β* 
συΐναχθ.  Β1ί  \  φα-γεσθα  (δίο)  Β*  (-σ0ε 
Βΐ(νκΐ)ΐ>):  φαΎ€σ0αί  α  (ίίεπι  ι8,  19)  | πιεσθαι  Α  (ίίεπι  ι8,  19)  II  ι8  κρειους 
Β*  (κ-ριουί  Β^)  ||  2θ  εμπλησθησεσθαι 
Α  II  23  εκχθρων  Α 

XI.  ι  77707ε  Β*3:  ίίεπι  19  II  2  εθηκε 
Β1*  ||  3  εισ?77α7ε  Β'3  ||  4  εΐ7τε  Β13  |  ωσι 
Β5  |  ·ηβίν«  Β*  Α  (δ«/ο/.  Β3ΐ))  |  δι£ευ 
Β* Α  (δβιξ.  Β;ι1>)  ||  5  παλεστης  Β* 
(-λαιστ.  Β3*3)  |  προτιχεισμα  Β*  (7Γ/)ο- 
τειχ.  Β3ΐ)  -χισμα  Β*3):  προτιχισμα 
Α  ||   6   εισ|τιλ0.   Β*  ει|στ?λ6\   Β?  || 

ίο  τρισι  Β1·  ||  II  διεμετρησε  Β15  || 
21  τρις  (Ιιϊδ)  Α  ||  2  2  κλειμακτηρσιν 
Β*  (κλιμ.  Β13)  ||  23  διεμετρησε  Β13  | 
τττ/χει  Β  (-χευ  Β?)  ||  26  κλειμακτη- 
ρες  Β*  (κλιμ.  Β13):  ίίεπι  31,  34»  37 
(ΒΑ)  ||  28  εισ\ηΎ.  Β*  ειίση-γ.  Β?  || 32  ε:στ77α7ε  Β13:  ίίεπι  35»  44»  48  II 
42  επιθησονσι  Β13  ||  43  ε£ουσι  Β13  || 
45  εΐ7τε  Β13  ||  48  επωμειδες  Β*  (-μιδ. 

Β'3) 

ΧΙ.Ι  ι  διεμετρησε  Β13  (1)ΐδ):  ϊίεπι 
3»  4'  5  II  4  ει7Γ€  Β13  ||  ίο  εξαιδρων 
Α  ||  22  ειχε  Β5  |  ειττε  Β5 

ΧΙιΙΙ  ι  ειστ?7α7ε  Β13  ||  13  θησονσι 
Β13  ||  14  λιτού ργονσιν  Β*  (λεπ\  Β3*3)  | 
εστι  Β13  ||  15  διαμετρησεις  Α  |  ε£τι- 
707ε  |  διεμετρησε  Β5:  ίίεπι  15,  ι8  | 
νποδι-γμα  Β*  (-δεΐ7·  Β313)  ||  ι8  εχε- 
στρεψε  Β13  ||  2θ  περιτιχεισ ματος  Α 

XXIII  3  ειδον  Β13  ηυαίεΓ  |  χρεισαι 
Β*  (χρισ.  Β13)  |  πειπτω  Β*  (7γι7γτ. 
Β5)  ||  5  ανέλαβε  Β13  |  ειση-γα^ε  Β13  || 
7  εΐ7τε  Β5  |  εμμεσω  Α  (ΐ>ίδ):  ίίεπι  9  II 
8  0λεια5,  0λειω^  Β*Α  (0λι.  1)Ϊ5  Β13)  | 
εξετρειψα  Β*  (εξετριψ.  Β13)  ||  14  ει- 
λαστηριον  Β*  (ιλ.  Β13  1)ΐδ) :  ίίεπι  17  II 
17  Ύΐσος  Α  |  κλειμακτηρες  Β*  (κλιμ. 
Β*3)  ||  19  λιτουρ-γειν  Β*  (λειτ.  Β313)  || 
2θ  τέσσαρα  Β13  |  ειλαστηριον  Β*  (ιλ. 
Β313)  |  ε£ειλασο*ται  Β*  (ε£ιλ.  Β313: 
ίίεπι  22  [Β313],  25  [Β5])  ||  22  αιρι- 
φονς  Α  |  εξειλασαντο  Β*  (ε£ιλ.  Β3ΐ))  || 
23  κρειον  Β*  (κριον  Β5)  Α:  ίίεπι  25  | 
εξειλασμον  Β*  (εξιλ.  Β313)  ||  24  προσ\- 
οισ.    Β*    προ\σοισ.    Β?  προσοισεται 

ΧΙιΐν  I  κεκλεισ\μ.  Β*  κεκλει\σμ. 
Β?  κεκλισμενη  ΒΒ  (ίίεπι  2  βίδ)  || 
4  πειπτω  Β*  (πιπτ.  Β13)  ||  7  παρε- 
βενετε  Α  ||  9  «σ|ελ.  Β*  εί|σελ.  Β?  | εμμεσω  Α  \\  ίο  0ίΤ€ΐί/ε5  Α  (ϊίεπι  15)  || 
12  ελιτονρ-γουν  Α  ||  1 5  προσαξουσι 
Β13  |  λιτουρ-γειν  Β*  (λειτ.  Β313:  ίίεπι 
ιό,  27)  II  ΐ6  φυλαξουσι  ΒΧ)  \\  19  α7ία- 
σωσι  Β13  ||  2ο  ψειλωσουσιν  Β*  ι/ί- 
λωσουσι  Β'3  |  καλυψουσι  Β13  ||  21  7Γί- 
ω<τι  Β13  ||  24  δικαιωσουσι  Β5  |  κρι- 
νουσι  Β13  |  α7'ασ'οΐ'σι  Β'3  ||  27  ειλασμος 
Β*  (ιλ.  Β'3)  ||  28  κατασχεσεί*  Α 

XIV  3  χειλιαδαϊ  1)ίδ  Β*  (χιλ.  Β1·) : 
ίίεπι  5  II  5  Χ«λίαδε$  Β*  (χιλ.  Β13)  | 
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ΔΑΝΙΗΛ  (θ.) 

[αρρ. 
λιτουργησουσιν  Β*  (λειτ.  Β3Ϊ>)  ||  9  α- 
φελεσθαι  Α  |  ποιησατ&,ι  Α  |  εξαρα- 
ται  Α  II  13  αφοριειται  Α  ||  14  εισι 
Β5  ||  15  ε£ειλασκεσ0αι  Β*  (εξιλ.  Β5) : 
ίίεπι  17  II  ι8  εξειλασασθαι  Β*  (ε£ιλ. 
Β?)  ||  19  φιλασμου  Β*  (ε£ιλ.  Β13)  | 
ψλειας  Ηδ  Β*Αζ)  (0λι.  Β15)  ||  2θ  ε£- 
ειΚασεσθε  Β*  (ε£ιλ.  Β13):  εξιλασεσθαι 
Α  11  2ΐ  υμειν  Α  |  εδεσθαι  Α  ||  23  α4_ 
ρ(0οί/  Β*  Α  (ε/>.  Β3*3)  ||  24  Λ/κιω  Β* 
{κρι.  Β13) χι,νι  4  κ/*10"  β*  Οφ«>"  β13)  ιι 
5  ιν  Α  (ίίεπι  7,  ιι)  II  6  κοειο$  Β* 
(/φιοϊ  Β13)  ||  7  *ψ«ω  Β*  (κριω  Β13)  || 
9  εισίελ.  Β*  ει|σελ.  Β?:  ίίεπι  ίο  || 
ΙΟ  εμμεσω  Α  ||  12  κλίσει  Α  ||  14  α^α- 
μειξαι  Β*  (αναμιξ.  Β^)  \\  15  7Γ0177- 
σεται  Ηδ  Α  ||  ι8  υ\ιους  Β*  ι/ι|ου$ 
Β?   ||   19   εισήγαγε   Β5   ||   2θ  είπε 

Β13  ||  21  εξήγαγε  Β*3  \  περιήγαγε  Β*>  | 
κλειτη  Α  ||  2  2  τεσσαρσι  Β13:  ΐίειη 
2  3  II  2  3  μαγιρεια  Β^Α  μαγειριά  ̂   || 
24  εΐ7τε  Β13  |  λιτου/^ουϊτεϊ  Β*  (λειτ. 

Β3*) 

ΧΐνΐΙ  ι  κλειτου*  Α  (ίίεπι  2)  || 

2  ε£τ77α76  Β13  II  3  διεμετρησε  Β13 : 
ίίεπι  4  1>Ϊ5  |  χειλιοι>5  Β*  (χιλ.  Β13)  || 
6  είπε  Β13  |  ηγαγε  Β13  ||  ίο  οι  ιχ#·] 
οιχ0.  Β*  ||  13  κατακληρονομησεται 
Α:  ίίεπι  14  Β*Α  (-τε  Β313)  ||  2θ  λειτ// 
Β*  (λι^  Β13)  ||  2  2  εμμεσω  Α  ||  23  δω- σεται Α 

XI VIII  8  εμμβσω  Α  (ίίεπι  ίο,  Ι5> 

21,  2  2)  ||  9  χιλιλιαδε*  Β*  (ηοη  ίηδί λι  2°  Β13)  ||  ιι  οιτεΐϊ'εϊ  Α  ||  15  Χι- 
λιάδα* Β*  (χιλ.  Β13)  |  προτιχισμα  Α  | 

πόλεις  Α  ||  3ΐ  τΡι?  Α  (ίίεπι  32?  33> 

34) 

ΔΑΝΙΗΛ  (Θ.) 

I  4  ο^ι  Α  |  δειδαξαι  Β*  (διδαξαι 
Β3Ϊ3)  ||  9  ελαίου  Α  ||  ίο  καταδικα- 
σηται  Α  \\  13  *δεαι  Β1^3  ΐ>ίδ :  ίίεπι 
15  II  19  οι;/<:  Α 

II  4  <2*  (Μι  0.*)  II  5 
ρισηται  Α  (ίίεπι  6)  |  εσεσθαι  Β*Α 
(-σ0ε  Β3*3)  ||  6  λημψεσθαι  Α^*  || 
9  σννεθεσθαι  Β*Α  (-0εσ0ε  Β3ΐ>)  | αναγγελειται  Α  ||  ιι  κατοικεια  Α  || 
13  αναιΚειν  Α  ||  2θ  σι^εσειχ  Α  || 
29  δι  Α*  (δει  Α1)  1|  32  βραχειονες 
Β*  (-χιοϊ'.  Β13)  ||  35  ουκ  Α  ||  43  σνν' 
μειγεις  Β*  |  αναμειγνυται  Β*  (ανα- 
/λι7"·  Βΐ3)  II  45  οΧηθεινον  Β*Αξ)* 
(αληθινον  Β^Ο3)  \  συγκρίσεις  Α  \\ 
47  αποκριθις  Β*  (-0ευ  Β13) 

III  ι  τταιδιω  Β*Α  (ττεδιω  Β3*3)  || 
2  ενκενια  Β*  (ε^καιρ.  Β3)  ||  3  «'κε- 
νισμον  Β*  (ενκαι?>.  Β3)  ||  4  λε7ετε 
Α  ||  5  ακουσηται  Α  \  πειπτοντες  Β* 
(7Γ17ΓΤ.  Β313) :  ίίεπι  7  |  προσκυριτε  Β* 
(.-νειτε  Β313)  |  είκοσι  Α*  (-^ει  Α3?(η£>)  || 
6  καμειν.  Β  Α  (καμιν.  Β13) :  ίίεπι 
ίάεηΐίάειτι  ||  15  εικονει  Β*  (είκοσι 
Β313)  |  εμβληθησεσθαι  Α  |  εξελειτε 
Α  ||  ιό  χριαν  Α  ||  21  περικνημεσι 
^?  ||  23  κεομβνη$  Α  ||  24  βμμεσω  Α 

(ίίεπι  25,  92)  II  27  αληθεινα  Α  \  ευ- 
^ιαι  Β*  (ευ^ειαι  Β313)  |  κρεισυ  Β* 
(κρεισ€ί$  Β3:  κρισευ  Β13)  ||  31  αλ?7- 
6»βί^77  Β*Α  (-^ΐϊ/.  Β13)  ||  32  εχ0ει<Γτω| 
Α  ||  37  εσμηκρυνθημεν  Β*  {εσμικρ. 
Β3)  ||  4°  ̂ ειοι/ω"  Β*  (πιονων  Β13)  || 
42  εττακειαί'  Β*  (ε7τιει/ίεια^  Β3Ϊ>)  || 
44  έ|δΐ7ϊΊ;μ«Όΐ  Α  ||  45  6Φ]  *>·Φ 
Γεά  ||  46  καμβινον  ̂ *  (καμιν.  ̂ 3)  || 
49  ε£ετειι/α£ε  Α^*  (-τιν.  ̂ 3)  |  κα- 
μεινον  ̂ Iη2  ||  50  καμεινου  0*  (καμιν. 
^3)  |  ουκ  ι°  Α  ||  57  ̂ λογιτε  Β* 
(-γειτε  Β3*3) :  ίίεπι  59  61  ̂ δςυε  70 
εχο  6ΐ  πΙ)ί  ευλθ7ΐτω  Β*  (ει/λογειτω 
Β313)  |  υμι/ιτβ  Β*  (-νειτε  Β313):  ίίειπ 
59  6ί  Πδςιιε  69  |  υπερυψουται  Α  (ίίεπι 
59  6ί  ιΐδςιιε  88)  ||  02  σελενη  Α  || 
7ο  χειονε^  Β*  (χιον.  Β13)  ||  79  /ίει" 
νουμενα  Β* Α  (κιν.  Β13)  ||  87  ταπινοι 
Α  ||  89  εξομολο-γεισθαι  Α  (ίίειπ  90)  II 
91  τρις  Α  ||  96  β\ασφημειαν  Α  || 

99  σ?7μια  Β*  (-μεια  Β3Ϊ3) IV  7  εμμεσω  Α  ||  II  εκτειλατε 
Β*^*  (εκτιλατε  Β^Ο*):  ίίειπ  2ο 
ΒΑ<5*  (-τιλ.  ̂ 3)  |  εκτειναξατε  ̂ * 
(εκτιν.  (^3)  ||  ιό  μεισοι/σ-ϊ|  Α*  |  συγ- 

κρίσεις Α  ||  24  λύτρωσε   Β*  (-σαι 
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Β3Ϊ>)  ||  27  ουκ  Α  ||  3°  ν^θειεν  Β* 
(ησθιε  ΒΒ)  ||  3  ί  φραινετ  Α  ||  34  α^·77· 
θβινα  Α  |  ταπινωσ·,  Α 

V  ι  διπνον  Β*  (δειτι-ν.  Β35)  |  χει- 
λιου  Α  |  χειλιών  Β*  (χιλίων  Β5)  [| 
2  ττεινων  Β*  (π-ιν.  Β13)  ||  3  επεινον 
Β*  (εττιν.  Β15):  ϊίεπι  4  II  ίο  βασί- 

λισσα Α  ||  ιι  "γρηγορήσεις  Α  \  συν- 
έσεις Α  (ϊίεπι  ΐ?)  ||  ι8  τειμην  Β* 

(τιμ.  Β15)  ||  23  επεινετε  Β*  (βττιν.  Β'°) 
VI  2  τρυ  Α  ||  7  βασιλεικη  Β* 

(βασιλική  Β13)  ||  12  αληθεινος  Α  || 
ι8  αδιττνος  Α  \  ουχ  Β*  (ουκ  Β3*3)  || 
2θ   €77ειΓ61Ι'   Β*    (^77'ΓείΙ'    Β15)  II 
23  ουκ  Α  |!  27  ρυετε  Α  |  σημια  Β* 
(-μεια  Β315) 

VII  ι  ετι  Β*  (-τει  Β3*3)  ||  3  τέσ- 
σαρα Β3*3  ||  4  λαιενα  Α  |  εξετειλη 

ΑΓ  ||  6  παρδαλις  Β*  (-λεις  υί  νϊά 
Β?)  ||  8  μεικρον  Β*  (μικρ.  Β15)  |  έμ- 

μεσο Α  ||  9  ερειον  Β*  (εριον  Β5)  || 
ίο  χειλιαι  Β*  (χιλ.  Β1») :  ϊίεπι  χι- 

λιάδες |  εκαθεισεν  Α  ||  12  κερου  2° 
Α  ||  2θ  εκτειζ'α^αΐ'τος  (^*  (εκτιν.  (^)3)  || 
24  ταττινωσει  Α  ||  25  ημυσυ  Β*  (ήμισυ 

VIII  ι  οφθεισαν  Α  ||  2  /3αρι  Β*3  || 
4  κρβιον  Β*  (κριον  Β13)  |  εξερουμενος 
Α :  ϊίεπι  7  Β*Α  (εξαιρούμενος  Β3*3)  \\ 
5  συνειων  Α  \\  7  ζπεσεν  Β*Α(^)* 
(ετταισεν  Β^Ο3-)  ||  14  δισχιλειαι  Β* 
(δισχιλιαι  Β5)  ||  2θ  κρειος  Β*  (κριοϊ 
Β13)  ||  22  τέσσαρα  Β3*3  ||  23  ανεδης 
Β*  (αναιδή  Β3*3) 

IX  5  εξεκλειναμεν  Β*Α(^*  (-κλιν. 
Β*3  ξ)3)  ||  8  οιτεινες  Α  ||  9  ειλασμοι 
Β  ||  II  εξεκλειναν  Α  ||  12  εκρεινον 
Β*  (-κριν.  Β*3)  ||  13  αδικειων  Α  \\ 
ιό  αδικειαις  Α  \  ονιδισμον  Β*Α 
(ονειδ.  Β*13)  ||  ι8  κλεινοί/  Β*Τ  (κλιν. 
Β5)  ||  19  ειλασθητι  Β*  (ιλ.  Β13)  |[ 
2θ  ρειπτουντος  Β*  (ριπτ.  Β5)  |  ελαιον 
Α  ||  24  ατταλιψαι  ζ)*  (-λει^.  ζ)3)  | 
ε£ειλασασ0αι  Β* ζ)*  (ε£ιλ.  Β13^3)  | 
αδικειας  2°  Α  |  χρεισαι  Β*  ||  25  αλά- 

τια (ττλατεια  (^)3)  |  τιχο$  Β* 
(τειχ.  Β313)  ||  26  χρεισμα  Β*  (χρισμ. 

Β13) 

Χ  ι  ετι  Β*  (-τει  Β8*)  |  αληθεινος 
Αζ>*   (αληθιν.    ζ)3)  |  δυνάμεις  Α  \\ 
3  ουχ  3°  Β :  ϊίεπι  7  Β*  (ουκ  Β3*3)  | 
ηλιψαμην  Β*Αζ)*  (ηλειι/'.  Β3*3  ζ)3)  || 
7  εκστασευ  Α  ||  8  υπελιφθ.  Β*  0* 
(υπελειφθ.  Β^ζ)3)  :  ϊίεπι  17  | 
ουκ  Β*  (ουχ  Β3*3):  ϊίεπι  17  II  19  67ΓΙ_ 
θυμειων  Β*  (-μιων  Β5) 

XI  2  ετει  Β*  (-π  Β13)  ||  4  εκτει- 
λησεται  Α  ||  17  ευ#ια  (^*  (ευθεία 
ξ)3)  ||  ι8  ονιδισμ.  Β* Α  (ονειδισμ. 
Β3Ϊ3)  βϊδ  ||  2ΐ  ίν  2°]  εττ  Β?  ||  2  2  βρα- 
χειονες  Β*  (βραχιον.  Β^>)  ||  33  0λο' 
γεί  Α  |!  34  Ρ-βι^ραν  Β*  (μικρ.  Β13)  || 
36  γένεται  Α  ||  4°  συγκερατισθη- 

σεται  Β3*3 XII  2  ονιδισμον  Β*Α  (ονειδ.  Β3*3)  || 
4  συντελιας  ̂ *  (-λεια$  (^3)  ||  ιι  χειλ. 
Β*  (χιλ.  Β5) :  ϊίεπι  1 2 

ΣΟΥΣΑΝΝΑ  (Θ.) 

3  εδειδαξαν  Β*  (εδιδ.  Β^^))  || 
4  τταραδισ.  Α  (ϊίεπι  2θ)  |  γιτνιων 
Β*ίοήΑζ)*  (-γειτν.  Β?<23)  ||  5  αιτε- 
διχθησαν  Α  ||  6  οικεία  Β*  (-κια  Β13)  | 
κρεινομενοι  Β*  (κριν.  Β13)  ||  9 
κλειναν  Β*Αξ)*  (-κλιναν  Β 13  ζ)3)  || 
14  κερον  Α  ||  17  κλίσατε  Α  ||  2θ  κε- 
κλιν τ αι  Α  ||  26  7τλα7εια$  Α  ||  31  ιδει 
Α  ||  34  €μμ€σω  Α  (ϊίεπι  48)  ||  39  συ7- 
-γεινομ  ε  ν  ο  υ  5  Β*  (συτ7ι,/·  Ι*?)  II  42  ι^ω5 

Β*  (ειδω?  Β3*3)  ||  49  κρητηριον  Α  || 
50  καθεισον  Α  \  εμμεσω  ̂ *  (εν 
μεσω  (^3)  |  σοι]  σι/  Α  ||  52  πεπα- 
λαιωμεναι  Α  ||  53  «ρεινων  Β*  (κριν. 
Β13)  ||  54  ομειλουντας  Β*ΑΓ  (ο/«- 
λουντ.  Β13):  ϊίειπ  5^  |  σχεινον  Β* 
(σχιν.  Β13)  ||  56  ουχ  Β*Αξ)  (ουκ  Β313)  || 
57  εττοιειται  Α  \  ωμειλουν  Β*Α(^α: 
(ωμιλουν  Β13)  ||  58  ομιλούντα* 
(ομειλ.  ̂ 3?)  |  πρεινον  Β*  (πριν.  Β5) 
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[αρρ. ΒΗΛ  ΚΑΙ  ΔΡΑΚΩΝ  (Θ.) 

3  ιδωλον  Α  ||  8  ειπηται  Α  |  απο- 
θανεισθαι  Α  ||  9  ο.ποθανειτε  Α  || 
II  αποκλισον  (^*  (αποκλεισ.  <33)  || 
14  εκλισαν  ̂ *  (εκλεισ.        ||  19  «δε 

Α  ||  2ΐ  εδιξαν  ̂ *  (έδειξαν  ζ)3)  [| 
30  επι^ουσιν  Β*  (εττειγ.  Β313)  ΑΔ  || 
33  πδιον  (δίο)  Β*  (ττεδ.  Β313)  παίδων 
Α  ||  34  αττε^εγκαι      α7ΓεΐΊ7Κ6  ̂ νιά 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Α 

I  ι  Μακαιδονα  &  |  επατα^ε  V3  | 
Ααρεων  Κ?ν3  ||  4  νρ&  V3  II  5  «7"04 
Ν*    (ε^νω    ̂ ε·3)   |   αποθνησκί    Κ  || 
6  συ\νεκτροφον?  ̂ *  (σϋΐε/τηο.  £<ε·3)  || 
7  απέθανε  V3  ||  8  επεκρατεισαν  V* 
(-τησαν  V3)  ||  9  αποθανιν  Κ  (ΐίειτι 
63)  II  ίο  ρει^α  Ν  |  ετι  ΚΑ  ||  ιι  ανε- 
πισαν  ΝΑ  ||  14  νομημα  V*  (-μιμα 
V3)  ||  15  ε#»/ε<Γΐ  V3  ||  17  ιππενσι 
V3  ||  ι8  ε<ρι;7ε  V3  ||  21  ελβεν  V* 
(ελαβεν  V3)  ||  23  ευρε  V3  ||  24  εποι- 
ησε  V3  ||  25  τωττω  ν*νίά  (τυπω  V3)  || 
27  ανέλαβε  V3  |  εγε^ετω  V*  (-το 
V3)  ||  28  ε<ηο-0τ7  Ν  Αν*  (εσεισ.  V3)  | 
εσχυνην  Ν*  (αισχ.  Νε·3)  ||  29  απε- 
στιλεν  ϋ  (ΐϋοηπ  44)  I  φωρολο~γεια$  Α  || 
30  ιρηνικονς  Ν  |  απώλεσε  V3  ||  31  έ- 

λαβε V3  |  καθειλε  V3  ||  33  Τ€ίΧ<·  ̂ * 
(-χει  Ν?)  τιχι  Α  τείχη  V*  (-χει  V3)  || 
34  ̂   II  3^  κατοικεια  Α  |  ε^κατε- 
λειπον  (δίο)  V  ||  39  ονιδισμον  Α  || 
43  ιδωλου  ΝΑ  ||  47  ωκοδομησαι  Α  | 
ιδωλα  Α  ιδωλια  Ν*  (ειδ.  Ν?)  |  <9ι/ΐϊ> 
Α  |  νια  Κ*  V*  (ι-εια  Ν1?να)  Α  |  κτινη 
V*  (κττιι^  V3)  ||  49  επιλαθεσθε  XV* 
(-σθαι  V3)  ||  5°  αποθανιται  Ν  απο- 
θανειτε  V*  νίε1 '(-ται  V3)  ||  51  έγραφε V3  ||  53  κροιφιοις  ν*ν'ά  (κρυ<ρ.  V3)  || 
54  αιρημωσεως  Α  ||  55  τλαηαυ  Ν  | 
αίθνμιων  Α  ||  57  ̂   τι?  V*  (ει  τι* 
V3)  ||  5§  ισχύει  V*  (-υι  V3)  |  μτ,νει 
Α  (βίδ)  ||  59  νκαδη  V*  (εικαδι  V3)  || 
6ι  βρεφει  V*  (-0τ;  V3)  ||  02  ̂ αγιΐ' 
Α  ||  63  μιανθωσι  V3  ]  βεβηλωσωσι 

V3 II  ι  εκιναι$  Ν  \  εκαθεισεν  V*  εκα- 
θησεν  V3  ||  6  είδε»/  V*  (-δε  V3)  | 
γεινουμενας  (δίο)  V*  (-γινομ.  V3)  || 
7  οιμμοι  Ν  Αν*  (οιμοι  V*)  |  ε^εν-  . 

νηθειν  V*  (·θψ  V3)  |  καθεισαι  Α  | 
ε/α  Κ  ||  9  πλατίαις  Ν  ||  ίο  βασιλιά 

Ν  |  εκρατησε  V3  ||  14  διερρηξε  Λ7"3  | ιματιεαντων  V  (δίο)  ||  15  θνσιασωσι 
V3  ||  17  ενδο£ωϊ  V*  (-£ο5  V3)  |  πολι 
Ν  (ίίεπι  27)  Α  ||  ι8  καταλιφθεντες 
Ν  |  δοξασθησεσθαι  Αν*  (-σ0ε  λ^3)  || 
19  εΐ7τε  V3  (ϊίειη  49)  I  βασιλιαϊ  Ν 
(ϊίβιη  57)  |  λατρείας  V3  |  ηρετησαντο 
V*  (-τισ.  V3)  ||  21  ειλεωϊ  Ν  ||  22  παρ- 
ελθιν  Ν  |  λατρειαν  V3  ||  24  ανηνε"γκε 
V3  ||  25  άνδρας  Ν*  (αϊ/ δρα  Νε·3)  | 
απεκτινεν  Ν  |  καθειλε  V3  ||  26  εττοι- 
τισε  V3  ||  27  ειστων  ΑΥ1  ειστον  V* 
(ιστών  V3)  ||  28  εγκατελειπον  ν3νί<1  || 
29  καθεισε  Α  καθησαι  V*  (καθισαι 
ν3νί(3)  ||  31  ανηγγελλη  Ν1  ||  36  ενε- 
τειναξαν  V*  (ε^ετι^.  V3)  ||  37  α7Γ°- 
θανομεν  V  Ι  μαρτνρι  Ν  |  απολλνται 
Α  ||  38  σαββασι  V3  ||  45  ̂ κύκλωσε 
V3  |  καθιλον  Ν  ||  46  πεδαρια  Ν*ν* 
(τταιδ.  Νε·3ν3)  |  ισχύει  V*  (-υι  V3)  || 
47  Χ'Ρ'  Ν  II  48  Χ'Ρ05  (ι°)  II  49 
*γησαν  V*  (τ777'σ·  ̂ *3)  |  αποθανιν 
&  ||  51  μνησθηται  Χ  |  δε^ασ^αι  ̂ Α  || 
52  πιρασμω  Ν  ||  54  ελα^ε  V3  (ϊΐ€ΐη 
56)  ||  57  6^ε77  ̂ *  ("€ι  ̂ Τ3)  I  κληρονό- 

μησε V3  ||  6ο  ερρυσθη  V3  ||  6ι  εν- 
νοηθηται  Χ  ||  02  εισκωληκας  ̂   (δΐο)  || 
64  κτχυεται  Α  |  ανδριζεσθαι  Α  \  δο- 

ξασθησεσθαι &  ||  67  προσαξεται  Α  | 
εκδικησαται  Κ  ||  68  εθνεσι  V3  ||  7©  α- 
πεθανε  V3 III  3  επλατυνε  V3  ||  4  ωσκνμνος 
V*  (ω$  σ/ί.  V3)  ||  5  ταρασοντας  V* 
(ταρασσ.  V3)  ||  6  χιρι  Κ  ||  7  β7Γι" 
^ραΐ'ε  V3  |  βασιλιά  ̂   |  ηνφρανε  V3  || 
8  εξωλοθρενσε  V3  ||  ι  ο  Α7τωλλωϊ/ιοί 
V*  (Ατολλ.  V1)  ||  II  απεκτινεν  Κ 
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αττεκτεινε  V3  ||  12  έλαβε  V3  ||  13  ψ 
κουσβ  V3  |  ηθρυσεν  V*  (ηθροισε  V3)  || 
14  ειττε  V3  (ΐίειη  56)  |  βασιλιά  Κ  || 
17  τοσούτοι  V3  ||  ι8  εστί  V3  (βΐδ)  | 
συνκλισθηναι  ΚΑ  ||  2  2  φοβηθηται  Α 
φοβ€ΐσθαι  V*  φοβησθε  V3  ||  24  κατα- 
/3ασι  Κ  |  παιδιού  ΚΑ  ||  27  άίτεστιλβν 
Κ  (ίΐΰίτι  39)  απέστειλε  V*  (ΐίεπι  39)  I 
συνη-γα-γε  V3  \  δυναμις  Κ  |  βασιλιάς 
Κ  ||  28  ηΐΌΐΙε  V*  |  ενετιλατο  Κ  (ΐίεπι 
34,  42)  I  Χ/>ια"  ̂ Α  II  3°  ΧεΦ«  ̂   II 
31  ηποριτο  V*  (-ρειτο  V3)  ||  3  2  ίίατ- 
έλειπε  V3  ||  34  V*  (ημισεις 
V3)  ||  35  αποστιλαι  Κ  |  εκρειψαι  Α  | 
καταλειμμα  V3  ||  36  κατοικισαι  Κν  || 
37  καταλιφθισας  Κ  καταλιφθ 'εισας 
Αν*  (-λ«#0.  V3)  ||  39  €λέ>ι"  ̂   I 
καταφθιραι  Κ  ||  40  δυναμι  ΚΑ  |  παί- 

δι^ Α  ||  42  απωλειαν  V*  ||  45  Τ€/°" 
ψ€ΐ$  Υ*  (-ψις  V3)  |  κιννυρα  Υ3-  || 
49  ηγφαν  Κ*  (η^ειρ.  Κ?)  ||  5©  τ™1" 
ησομεν  Υ3-  ||  51  βζβηλωται  V3  \  τα- 
πινωσει  Κ  ||  56  οικειαν  Α  |  διλου  V* 
δ^λου  V3  ||  58  π  ε ριξωσασ θ αι  Αν* 
(-σ0ε  V3)  |  γενέσθαι  Α  ̂ ινεσθε  Υ3-  \ 
Ύεινεσθε  Κ  ̂ ινεσθαι  Α  ̂ εινεσθαι  V* 
(*γινεσθε  Υ3)  \  εθνεσι  V3  ||  59  κρισσον 
ΚΑν*  (κρεισσ.  V3)  |  αποθανιν  Κ 

IV  2  επιβαλιν  V*  (-λαν  V3)  || 
5  τ?λ0ε  V3  |  ειφε  V3  |  είπε  V3  (ΐίεπι 
17»  3^)  II  ̂   παιδιω  Α  (ΐίειη  2ΐ)  | 
ανδρασι  V3  (ίίειτι  41)  II  8  φοβεισθαι 
ΚΑ  ||  14  παιδιού  ΚΑ  ||  15  παιδιών 
ΚΑ  ||  17  επιθυμησηται  Α  επιθυμη- 
σειτε  V*  (-σητε  V3)  ||  ι8  ορι  ΚΑ: 
ΐίεπι  φ  Α  ||  21  σι/νειδοτεϊ]  συνι- 
δοντεϊ  V3  (ν  2°  Γ650Γ  δΐιρ  γ  3.5)  |  συνι- 
δοντες]  σννειδ.  ΑΥ*  (συνιδ.  V3)  || 
24  επιστραφετες  Υ  (δϊε  ΐη  πιεά  Ιίη: 
—  ΓογΙ  αάά  V1  νεί  V3)  ||  26  απη^Ίΐ- 
λαι>  Κ  ||  3°  Χψΐ-  ̂   |  χιρα*  Κ  |  ερον- 
το5  Α  ||  31  συνκλισον  ΚΑ  |  δνναμι 
Κ  ||  32  διλιαν  Κ  ||  33  καταβαλαι 
Α  |  ενεσατωσαι/  Α  ||  35  "δων  Κ  | 
Ύε\νεως  Κ  |  Α|τιωχιαν  Κ*  (λντιοχ. 
^ο.!ΐ,ο.Ι>(νί<1))  ||  38  καθειρημενα  Κ  || 
40  σαλπι-γξι  V3  ||  41  πολεμιν  Α  || 
45  Ι^ντγτε  Κ  |  ο»Ίδο5  ΚΑ:  ίίειτι  58 
Α  ||  φ  επιτηδιω  ΚΑν*  (-δειω  V3)  || 
50  εφενοσαν  Α  ||  52  ικαδι  Α  |  μνος 
Υ*  (μηνός  Υ1)  ||  53  κενόν  Κ*  (καιν. 

Κ0-15)  ||  54  Φ  εκείνη  V*  (ει>|  εκ.  V3)  | 
ενεκενισθη  Κ*  (ενεκαιν.  Κς·ϊ))  Α  |  κιν- 
νυραις  V3  ||  55  ετεο^  V3  ||  $6  εγκαι- 
νισμον  V3  |  ενεσεωϊ  Α  ||  57  ̂ ατί_ 
κοσμήσαντο  κατα  V3  |  ενεκενισεν  Α  || 
59  άγονται  V*  (ατγωντ.  V3)  ||  6ο  εκινω 
Κ  |  τιχη  ΚΑ  ||  6ι  ̂ ριν  Κ  (5ίδ) 

V  ι  ενεκενισθη  Κ  ||  3  συνεστιλεν  Κ 
συνεστηλεν  V*  (-στειλ.  V3)  |  έλαβε 
ν3(ΐίειη  28,  35,  5?)  II  5  διεκλισθη- 
σαν  Α  |  πασι  V3  (ΐίεπι  44)  I  ̂νουσι 
V3  ||  6  διεπειρασεν  V*  (διεπερ.  V3)  || 
7  συνήψε  V3  ||   ίο  απεστϊλαν  Κ  || 
11  προκαταλαβεσθε  Υ*  (-σθαι  V3)  | 
ηχείτε  Κ  ||  12  χΐ/οο?  Κ  (ΐίεπι  62)  )| 
13  του  βίου  Υ  (δίο)  |  ηχμαλωτικασι 
V3  ||  ι6  ποιησουσι  V3  |  0λι^ι  Κ  || 
19  ενετιλατο  Κ  (ίίεπι  \  συναψη- 
ται  ΚΑ  ||  23  ευφροσυφνης  V*  (-συνης 
V3)  ||  27  τολεσι  V3  |  εισι  V3  |  κατα- 
λαβεσθε  Κ*  (-σθαι  Κε·3)  ||  31  <ταλ- 
7τιγ£ι  V3  ||  32  ανδρασι  V3  |  ττολεμη- 
σαται  Α  ||  34  ̂ "^7  ̂   II  35  απεκτινεν 
Κ  αττεκτεινε  V3  ||  37  0"ΐ^"77α76  V3  | 
-παρενέβαλε  V3  |  χιμαρρου  Κ  (ίίεπι 
39>  42)  Α. :  ίίεηι  χιμαρρουν  40 
42  ΚΑ  ||  38  κε  (ίο)  ν*νίά  (και  V3)  | απεστιλεν  Κ  (ϊίεηι  48)  II  39  βοηθιαν 
Κν*  (-^ειαν  V3)  ||  4ι  διλω^  Α  || 
42  έστησε  V3  |  αφηται  Α  ||  46  17 
(2°)]  αι  Α  (δΐε)  ||  47  απεκλισαν  Α  || 
48  ιρηνικοι$  Κ  |  ουδι$  Κ  ||  49  €στι 
V3  ||  51  απώλεσε  V3  ||  52  παιδιον 
ΚΑ  ||  54  ^  II  65  οχρωματα  Υ* 
(οχυρ.  V1)  ||  68  καθιλεν  Κ*·ε·3Α VI  ι  Περσιδτ;  V*  (-δι  V3)  ||  2  θω- 
ρακαυ  Α  ||  5  πορευθισαι  Κ  (ΐίεηι  56)  || 
6  δυναμι  Κ  ||  7  τιχεσιν  ΚΑ  ||  8  αρ- 
ρωστειαν  Α  ||  9  ήλιους  Κ  )  αναικε- 
νισθη  Α  ||  II  ημιν  V*  (ημην  V3)  || 
12  εξαπεστιλα  Κ  ||  13  αλλοτρεια  Α  || 
15  α^ειν  V*  (0707·  V1)  |  εκθρεψε 
Α  ||  ι6  τεσσαρακοστού  V  ||  19  ε£ε- 
κλησιασεν  Υ*  (-σε  V3)  |  ττερικαθεισαι 
ΑΥ*  (-θησαι  V3)  ||  2οη  τεριεκαθει- 
σαν  Υ*  (-θησαν  V3)  ||  21  συνκλισμου 
Κ  ||  23  κατακολουθιν  Κ  ||  25  εξετιναν 
Κ  ||  29  θαλλασσων  Υ  ||  30  ριθμος  Κ* 
(αρ.  Κ1)  |  ιδοτεί  Κ  ||  33  ορμιματι  Υ* 
(ορμη.  V3)  ||  34  εδιξαν  Α  ||  35  αλι;- 
σειδωτοις  V3  ||  37  μηχανές  Α  ||  38  «πι- 
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[αρρ. 
τοιιτον  Κ*  (δΐο)  (επίλοιπον  Κε)  |  κα- 
τασιοντες  Α  \  φαλαζιν  Κ*  (φαλα*γξ. 
Κε·3)  II  39  ̂ τν^β^  V*  (εστιΚβ.  V3) 
Ιίίδ  ||  4°  ταπινα  Κ  τα  επί^α  ΑνίΛ  || 
47  βασιλιάς  Α  ||  49  νννκεκλισθε  Κ* 
σννκεκλισθαι  Κε·3Α  ||  50  ττ;/)^  Κ  || 
53  ββδον  €το  εΐϊ'άι  V*  ββδον  ετο? 
ειν.  V1  (-δομον  νΕνί<1)  |  ανα^ωζομε- 
νοι  Α  (δΐο)  ||  54  νπελιφθησαν  Κ  | 
λειμος  Κ  ||  57  εκλιπομεν  Κ  ||  58  φ·?7" 

Κ  ||  6ο  απεστιλεν  Κ  |  ειρήνευσε 
Κ*  (-σαι  Κε)  ||  02  ενετιλατο  Κ  |  τι- 
Χ«5  Κ VII  3  ̂ ιξηται  Κ  δειξηται  Α  || 
4  απεκτιναν  Κν*  (-κτειν.  V3)  |  εκα- 
θησεν  V*  (-σε  V3)  ||  7  αποστιλον  Κ  | 
ειδετω  ΚΑν*  (ιδ.  V3)  ||  8  το  βασιλει 
V*  (τω  /3.  V3)  ||  9  απεστιλεν  Κ  (ίίεηι 
ίο,  19,  ̂ 6,  27)  |  ασεβψ  Κ  |  ενετί- 
λατο  Κ  (ίίεητ.  26)  ||  15  ιρηνικους  Κ  | 
εκξητησωμεν  V*  (-σομεν  V3)  ||  ΐ6  α- πεκτινεν  Κ  ||  ι8  αληθια  Κ  |  κρισι  Α 
(δΐο)  κρίσεις  V*  (-συ  V3)  ||  19  αυτο- 
μολισαντων  V*  (-λησ.  V3)  ||  2θ  απειλ- 
θεν  V*  (απήλθε  V3)  ||  21  η^ωνησατο 
V*  (-ρισ.  V3)  ||  26  εκχθραινοντα  ΚΑ  || 
2  7  δυναμι  Κ  |  ιρηνικοις  Κ  ||  28  ειδω 
Κ  ||  3°  ειδιι/  Κ  ιδιι>  Α  ||  33  ψηνικως 
Κ  |  δι£αι  Κ  ||  35  Κ  II  43  τρισκε- 
δεκατη  Κ  (ίίεηι  49)  II  47  «</>'λα|  Α  | 
εξετινεν,  εξετιναν  Κ  ||  48  εκινη\  Κ 

VIII  ι  ισχύει  V*  (-νι  V3):  ίίεηι 
2  ||  3  μέλλων  V*  (μετάλλων  V3)  || 
8  καλληστων  V*  (κάλλιστων  V3)  || 
9  €λ#ϊ|  Κ  ||  ίο  απεστιλαν  Κ  (ίίεηι 
22)  |  στρατι^ον  V*  (στρατη~γ.  V3)  [ 
πολλαι  V*  (-λλοι  V1)  ||  12  βασιλιων 
Α  ||  13  βουλονται  V*  (βονλωντ.  V3)  || 
17  απεστιλεν  Κ  ||  ι8  βασΐλιαν  Κ  || 
22  ιρψης  Κ  ||  23  Κ  |  εκχθρος 
Κ  |  μακρυνθιη  Κ  ||  25  πλήρη  Κ*  (-ρει 
Κε·3)  ||  28  σειτο$  Κ  ||  3°  προσθηναι 
V*  (-0εΐϊ/.  V3)  |  ερεσεως  Α  ||  31 
τελειτε  V*  (-ται  V3)  ||  32  εγτυχωσι 

V3 
IX  ι  έπεσε  V3  |  Βακχχιδψ'  Κ* 

(Βαχχιδψ'  Κ0·3-  °·1ι>)  |  αποστιλαι 
Κ  ||  2  ανθών  Κ*  (ανων  Κ0·3)  ||  6  κα- 
τελιφθησαν  Κ  ||  8  επεν  Κ*?  (ειπ. 
Κ1)  |  καταλιφθεισιν  Κν*  (καταλειφθ. 
V3)  καταλειφθ ισιν  Α  \  α\αναστωμεν 

V*  (αν.  V3)  |  δυνομεθα  V*  (δυνωμ. 
V3)  ||  9  ^  II  ίο  0υ7ΐΐ'  Κ  |  η~/- 
•γεικεν  Α  |  ανδριως  Κ  |  καταλειπομεν 
V*  (-πωμ.  V3)  ||  1 1  σφενδονιται  V* 
(-νηται  V3)  ||  12  Βαχιδτ/ί  V*  (Βακχ. 
V1)  ||  14  Βαχιδή*  Α  ||  ι8  λυττοι  V* 
(λοΐ7Γ.  V3)  ||  19  εμμωδεειμ  Α  ||  2  2  αν- 
δρα-γαθειων  Α  ||  23  ανετιλαν  Κ,  \\ 
25  Βακχειδ?7$  ΚΑ:  ΐΐεηι  32  Α,  43 
Κ  ||  20  ενεπεξον  Α  \\  29  Βαχχίδ^ 
Κ  (ίίεηα  68)  ||  35  απεστιλεν  Κ  (ϊίεΐΏ 
6ο)  ||  43  ουναμι  Κ  ||  45  εκκλειναι 
Κ  ||  φ  κεκραξαται  Α  \  διασωθηται 
Α  |  χιρος  Κ  ||  47  ̂ τινεν  Κ  |  πά- 

ταξε Κ  ||  48  ενεπιδησεν  V*  (-πηδ. 
V3)  ||  5°  τιχεσιΐ'  Α  ||  51  εκχθραινιν 
Κ  ||  52  δυναμις  Κ*  (-/«ε«  Κ0·15)  |  7τα- ραθεσίζ  Κ  ||  54  6Τ'  I  τ<-Χ05  ΚΑ  | 
καθεριν  Α  ||  55  εντιλασθαι  Κ  || 
6ι  συνελλαβον  V  (δΐο)  |  απεκτινεν 
Κ  ||  62  καθειρημενα  Κ  ||  63  τοι  Κ* 
(του  Κε·3)  ||  66  αναβενιν  Α  \\  68  ε^λει- 
^οϊ/  Κ  |  καινή  Κ*  (κεζ>.  Κ0-5)  ||  69  α- πεκτιναν  Κ  ||  73  κρινιν  Κ 

Χ  ι  ετι  ΚΑ  (ϊίειη  67)  II  2  δυναμις 
Κ*  (-μευ  Κεΐ3):  ΐίειη  6,  2ΐ  ΚΑ,  36 
ΚΑ  ||  3  απεστιλεν  Κ  (ίίεηι  15,  1 7' 
20,  5Χ5  69,  89)  |  ιρηνικοις  Κ  ||  4  θη- 
ναι  V*  (θειναι  V3)  ||  ίο  κεί'ΐ^ευ'  Κ* 
(καιι/.  Κο1))  ||  ιι  τιχτ;  Κ:  ϊίεπι  45  ̂  
(1315),  Α  (ΐ°)  ||  12  ωκοδομησεν  ν?  || 
13  κτελειπεν  Κ*  (κατελ.  V3)  ||  14  νπε- 
λιφθησαν  Κ  ||  19  ισχύει  V*  (-νι  V3)  | 
επιτηδιος  Κ  επιτιδιοδ  V*  (εττιτηδειοϊ 
V3)  ||  2θ  κατεστακαμεν  ΚΥ  |  0ρο^Γ| 
Κ  |  σνντηριν  Κ  ||  21  σκηνοπη^εια·; 
Α  ||  24  βοηθιαν  Κ  ||  25  ε^εστιλεν 
Κ  |  εθνι  Κ  ||  26  προσεχωρησαται  Α  || 
27  ενμινατε  ΚΑ  |  ετει  V*  (ετι  V3)  | 
σνντιρησαι  V*  (σνντηρ.  V3)  |  ποι- 

είται Α  ||  29  αφηημι  V*  (αφιημι 
V3)  ||  3°  Γαλιλεα$  Α  ||  32  φνλασσιν 
Α  ||  33  ̂ κμαλωτισθισαν  Κ  |  βασιλιαν 
Κ  (ΐίεηη  52):  ίίεηι  βασιλιά  34'  43 : 
ϊίεΐΏ  /3ασιλια5  37»  53  II  34  α™δε- 
διγμεναι  ΚΑ  |  τρυ  ΚΑ  (1->ίδ) :  ίίεηι 
3^  II  35  ανκ  Α  |  παρενοχλιν  Α  || 
37  χριωί/  ΚΑ:  ίίεηι  41  Α,  42  Α  || 
42  ανηκιν   ΚΑ  |   λιτουργοί'σϊ  |  Κ  || 
43  οφιλων  ΚΑ  |  βασιλεικα  ΚΑ  | 
εστίν]  ετιι>  (δίο)  Α  ||  47  ψψΐ-κων  Κ  || 
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51  Πτολεμεον  Α:  ΐίεηα  Πτολεμεοί 
55»  57  II  5 2  €7ΓΙ  I  εκα,θβίσα  V* 
(εκαθησα  V3)  ||  53  ε  κ  αθεΐα  α  μεν  V* 
(εκαθησαμεν  V3)  ||  55  ̂ καθησα$  V  || 
59  εΑ^ιν  Κ  ||  6ι  εντυχιν  Α  ||  63  εκα- 
θησεν  V*  (εκαθισ.  V3)  |  εξελθαται 
Κ  |  εντιτγχαΐ'ΐΐ'  ΚΑ  |  εϊ>οχλιτω  Α  || 
65  π  ρότων  ν*νιά  (πρώτων  V3)  || 
67  Κ/ΗΤ77*  V*  (Κ/377Τ.  V3)  ||  69  αρ- 
χιερεαν  V*  (-ρεα  V3)  ||  70  μονοτατος 
V*  (μονωτ.  λ73)  |  επερη  Α  |  ονιδισμον 
ΚΑ  |  ε£ουσια£?75  ν*νίά  ||  71  καταβη- 
θει  Α  |  παίδων  Α  (ίίεπτι  77)  II  73  7Γαι" 
διω  ΚΑ:  ίΐεπί  83  Α  ||  74  ̂ κεινηθη 
ΚΑν*  (εκινηθη  V3)  ||  75  απεκλισαν 
ΚΑ  ]  οικτης  V*  (οι  εκ  τ??ϊ  V1)  || 
76  ηννξαν  Κ  ||  77  τρισχιλιουν  V* 
(-λίαν  V1·  3)  |  εχιν  ΚΑ  |]  79  κρυπως 
ν*νΜ  (τ  ίηδ  ν](ν·Φ)  |  καθοπισθέ\  Κ  || 
8ο  Ιναθαν  V*  (Ιων.  V1)  |  εξετειναξαν 
Αν*  (-τιν.  V3)  |  τασχι&τ  Α  (δίο)  | 
διλτ^  ΚΑ  ||  8 1  ιστηκι  Κ  ειστηκει  V3  || 
83  ιδωλιον  ΚΑ  ||  85  εμπνρισθισιν  Κ 
ενπνριθισιν  Α*  (σ  δηρβΓδΟΓ  Α1)  || 
89  σκληροδοσιαν  Α  (δϊο) 
XI  ι  χιλοϊ  Κ  I  προσθηναι  V* 

(-θειν.  V3)  ||  2  ̂ ^Το"!  Κ  ||  4  εδιξαν 
Α  |  καθειρημενα  Κ  ||  5  ψο~γησαι  V* 
(ψω^ησαι  V3)  ||  8  τον  V*  (των  V3)  || 
9  απεστίλεν  Κ  (ϊίειη  17,  41»  42>  44» 
58)  ||  ίο  αποκτιναι  Κ  ||  ιι  εψοΎησεν 
V3  ||  ιι  εκχθρα  Α  ||  13  Πτολεμεοϊ 
Α  (ϊΐ6πι  15,  ι6,  ι8):  ΐΐεπι  17  Πτο- 
λεμεω  ||  14  εκεινοι/ϊ]  +  ε/ανουϊ  Κ*  (ίπι- 
ρι·οΐ>  2°  Κ0·3^·13)  ||  15  χφι  Κ  ||  ι6  εκι 
Κ  ||  17  αφιλεν  ΚΑ  αφηλεν  V*  (αφειλεν 
V3)  |  Πτωλεμαιω  V*  (Πτολ.  V3)  || 21  0^7777^^1    ̂   I  περικαθητε   Κ  || 
22  περικαθησθε  Κ  περικαθισθαι  V* 
-θησθ.  V3:  ϊίετη  23)  |  σννμισ~γιν  Κ* 
-γειν  Κ0·1·)  ||  24  πλιονα  Α  ||  25  κα- 
του  V*  (κατ  αυτού  V3)  ||  28  τρυ 
Α:  ίίεπι  34  ̂ Α.  II  29  €ΎΡαΨ€  V3  || 
31  7τερ?7  V*  (περί  V3)  |  ιδηται  Α  || 
32  χεριν  Κ  ||  33  €^νί  ΚΑ:  ίΐεηι  \ι 
Κ  ||  34  4ί  Ν*  (645  Κε·3)  ||  36  α0εττ7- σετε  Κ  ||  37  ̂ πιμελεισθαι  Α  \  ποίησε 
Κ  |  ορι  Κ  |  επιτηδιω  V*  (-δειω  V3)  || 
38  ειδε  V3  |  ανθεστηκι  Κ  |  απέλυσε 
V3  |  δνναμις  ΚΑ  (Ιίίδ) :  ΐίειτι  39»  4°» 
43  Α.  55  II  39  κΛταιδ\γυ£ουσίρ  Κ* 

(Λ:ατα707ΐ7ι'^·  Κ0·*3)  κατα7077ι'Γ01'σ& 
V3  ||  4°  εχθρενονσιν  Κ  |  εμινεν  Κ  || 
42  σαι  Α  |  ευκερια$  Κ  ||  43  ποιησις 
Κ  |  αποστιλαϊ  Κ  |  σνμμαχησονσι 
V3  ||  44  "ΓΧ^ι  V*  (ισχυι  V3)  || 
45  ανελιν  Κ  ||  46  ηρξαντο]  κατε- 
λαβοντο  V*  (ηρξαντο  V1)  |  εκπο- 
λεμιν  Α  ||  47  βοηθιαν  Κ  |  πολι  (ι°) Κ  |  απεκτιναν  Κ  |  εκινη  Κ  (ϊίβηι  48)  II 
5θ  πολειν  Α*  (·λιν  Α?)  ||  51  €Ρ€ί- 
ψαν  Α  |  ιρηνην  Κ  ||  52  ̂ καθησεν 
V*  (-σε  V3)  |  βασιλιάς  Κ  ||  53  <^£- 
σατο  V*  (εψενσ.  V3)  |  ανταπεδωκε 
V3  ||  54  ο-πεστρεψε,  εβασιλευσε  V3  || 
55  απεσκορακισε,  εφυ~γε  V3  ||  56  ελα- 
βε  V3  (ίίεπι  62)  |  κατεκρατησε  V3 
(ίΐβπι  59)  II  57  αρχιεροσυνην  V*  (αρ- 
χιερωσ.  V3)  |  καθιστημει  Α  ||  58  ττ'ί'ϊΐ 
Κ  |  χρνσωμασι  V3  ||  6ο  πολεσι  V3  || 6ΐ  απέκλιναν  Κ  |  περιεκαθεισεν  Α 
περιεκαθησεν  V*  (-θησε  V3)  |  εί/ε- 
πνρισε  V3  ||  62  εξαπεστιλεν  Κ  || 
63  %Ρία$  Κ  ||  65  παρενέβαλε  V3  | συνεκλισεν  Κ  ||  66  φλουρά\  Α  (ύο)  \\ 
67  παιδιον  ΚΑ  ||  68  παιδιω  ΚΑ  || 
7ο  κατελιφθη  Κ  ||  71  /ίαι  2°]  ί>"!  καί 
V  (1)15  50γ)  ||  72  νπεστρεψε  V3  || 
74  τρεισχιλιου$  Α XII  ι  απεστίλεν  Κ  (ίίεηι  2,  26, 

49):  ίίειη  !9  αττεστιλαν  Κ*  |  αι/α- 
ναιωσαι  Α  ||  2  προσπαρτιατας  Κ* 
(προ*  Σττ.  Κ(:·3)  Α  |  εταίρους  Α  \\ 
7  εσται  ΚΑ  |  υποκειτε  V*  (-κείται 
V3)  ||  8  έλαβε  V3  (ίΐβιη  3 1 )  I  συ/χ- 
μαχειας  Α  ||  ίο  επιραθημεν  Κ  |  απο- 

στιλαϊ Κ  |  αναναιωσασθαι  Α  (ϊίειτι 
ι6)  |  απεστϊλατε  Κ  ||  1 1  αδιαλιπτως 
Κ  |  προσφερωμεν  V*  (-ρομεν  V3)  | 
εστι  V3  (ΐίεηα  23,  51)  II  12  ενφρε- 
νομεθα  Κ  ||  13  θλιψις  Κ  ||  15  ̂ χωμεν 
λ7*  (εχομει/  V3)  |  εταπινωθησαν  ΚΑ  || 
17  ενετιλαμεθα  Κ  |  ΐ'^ειν  Α  |  αί'α- ^αιωσεωϊ  ΚΑ  ||  ΐ8  εποιησαται  Α 
ποιήσετε  V3  |  ημεϊ\  Α  \\  Κ),  2θ  6ν 
"Αρης  β.  ν3ίοη  ||  2θ  βασιλενσπαρ- 
τιατω\  Α  ||  22  ποιησεται  ΑΥ*  (·τε 
V3)  ||  23  απανγειλωσιν  V*  (α7τα77· 
V3)  ||  25  εμβατενσε  Κ  ||  26  απέστειλε 
V3  (Ϊ16ΓΠ  49)  I  ο-πη-^Ύΐλαν  Κ  |  επι- 
πεσιν  Κ  ||  27  εξεβαλε  V3  ||  31  ε^€" 
κλεινε»/  Α  (ΐΐεπι  33)  II  33  Φ?λ0*  V»  || 
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[αρρ. 
35  εξεκλησιασεν  Υ*  (-σιασε  V3)  || 
36  διαχωρησαι  V*  (-ρισαι  V3)  |  αγο- 
ρασωσι,  πωλωσι  V3  ||  37  επεπεσε 
V3·  ||  3^  ωκοδομησε  V3  |  πεδεινη  Κ  | 
επέστησε  V3  ||  39  εξητησε  V3  |  βα- 

σίλευσε Α  ||  41  τεσσαρακοστά  V  || 
42  παρεστι  V3  |  εκτιναι  Κ  ||  44  εί7Γε 
V3  (ίίεπι  46)  II  45  αποστιλον  Κ  |  οι- 
τεινες  Α  |  δυναμίϊ  Κ :  ίίειπ  49  ̂ * 
(-μευ  Κε)  |  παρειμει  Α  ||  φ  εποιησε 
V3  |  εζαπεστειλε  V3  ||  47  τρε'-0'χι- 
λιουί  Α  |  χειλιοι  Α  ||  48  Πτολε/χαευ 
V3·  ||  49  παίδων  ΚΑ  ||  5°  απολωλε 

V3 
XIII  ι  ηκουσε  ΥΆ  |  συνήγαγε  V3 

(ίίεπι  ίο)  ||  2  εστι  V3  (ίίεπι  53)  I  *7" 
θροισε  V3  ||  4  κατελιφθη]  Κ  ||  5  κρισ- 
σων  ΚΑ  ||  6  γ^εκωρ  Κ*  ("γυναικών 
Κε!1)  II  7  ανεζωπνρησε  V3  ||  ίο  τιχτ7 
Κ  ||  II  απεστιλεν  Κ  (ίίεπι  14,  25, 
34»  35)  I  εξεβαλε  V3  |  εμ«>εϊ>  Κ  || 
12  αττηρε  V3  (ΐίβιτι  22)  ||  13  παι- 

διού ΚΑ  ||  14  ανεστημων  Υ*  (ανέστη 
Σιμών  V1)  |  απέστειλε  V3  (ίίεπι  19, 
25,  34)  II  1 5  ω0ιλεν  Α  |  βασιλεικον 
Α  |  ειχε  V3  |  χρία$  Κ  ||  ι6  αποστι- 
λον  Κ  ||  17  λαλουσι  V3  |  αρει  V3  || 
ΐ8  επεστιλα  Κ*  (απεστιλα  Κ0·3·  ̂   || 
19  παιδρια  Υ*  (παιδαρ.  V3)  |  αφηκε 
V3  ||  2θ  ί?λ^ε  V3  (ίίεπι  22)  ||  21  απο- 
στίλαι  Κ  ||  2  2  ητοιμασε  V3  |  χειωι> 
Κ  ||  23  ηγγεισεν  Α  ηγγισε  V3  |  α7τε- 
κτινεν  Κ  (ίίεπι  31)  II  Ή  ο,πεστρεψε 
V3  ||  25  έλαβε  V3  |  ττολι  ΚΑν*  (-λει 
V3) :  ίίεπι  45  ̂ 11  2  7  ωκοδομησε  V3 
(ίίεπι  33)  I  °/>ασϊ  Α  II  28  πυραμειδας 
Α  ||  29  7ταίΌ7Γλειαΐ5  Α  |  επιγελυμ- 
μενα  Α*  (-7ε7λ·  Α1)  εγγεγλ.  V3  | 
θεωρισθαι  Κ  ||  32  εποιησε  V3  ||  33  7Γ6_ 
ριετιχισεν  Κ  περιετειχησεν  V*  (-τει- 
χισε  V3)  |  τιχεσιν  ΚΑ  τειχεσι  V3  | 
οχνρωμασι  V3  ||  34  ετ*λέ£ε  V3  || 
36  ε#ΖΊ  Α  ||  37  απεστιλατε  Κ  α7το- 
στειλ.  V*  (απεστ.  V3)  |  αφιναι  Α 
αφηναι  V3  ||  38  εστηκε  V3  |  ωκοδο- 
μηκατε  V3  ||  39  ο-φεΐ-εμεν  Κ  [  αμαρ- 

τήματα] να$  ι  Ιίί  ροδί  τ  (ι°)  V*  | 
ωφειλεται  Α  \  ετελωνιτο  ΑΥ*  (-νειτ. 
V3)  |  τελωνισθώ  ΑΥ*  \\  40  επιτηδιοι 
Α  επιτιδιοι  Υ*  (-τηδειοι  V3)  |  εγγρα- 
φεσθωσαν  V3  ||  42  συγραφαις  Α* 

(συνγραφαι$  Α3?)  ||  43  προσηγαγε 
V3  ||  44  ελεοπολι  Κ  |  κεινημα  Α  || 
47  εκαθαρισεν  Υ*  (εκαθαιρισε  ν3ν'ά)  | 
ίδωλα  Α  ||  48  κατωκησεν  Κ  κατωκι- 
σεν  V3  |  ποιησουσι  V3  ||  49  τωλιν 
Κ  |  ε7Γΐσασα|  Κ  |  λειμω  ΚΑ  ||  5°  ε/ία- 
θηρισεν  V*  (εκαθαρισε  V3)  ||  51  κ'*7- 
συραυ  V3  |  εναβλαις  Κ*  (ει>  ναβλαις 
Κε·3·  ε·^)  ||  52  εσττ?σε  V3  ||  53  'δε  V3  | 
εθεαυτον  V*  (ε0ετο  αυτ.  V1)  |  τοι>  V* 
(τωι>  V3) XIV  ι  ετι  Κ  |  συνήγαγε  V3  |  δυ- 
ναμυ  Κ  ||  2  εισήλθε  V3  |  απεστι- 

λεν Κ  (ίίεπι  24)  II  3  εττατα^ε  V3  | 
Αημητρειου  Α  ||  4  εισυχασεν  Υ*  (ησ. 
V3)  |  ε0ια  Κ  (ίίεπι  35  1>Ϊ5>  II  5  τ«  Α 
(ρΓΟ  ταυ)  ||  7  εκυριευσε  V3  |  ε|τ;ρε  V3 
(ίίεπι  14)  II  8  παιδιών  Α  ||  ίο  εχω- 
ρηγησε  V3  ||  II  ιρηνη\  Κ  ||  12  εκα- 
θεισεν  Α  ||  13  εξελειπε  V3  ||  14  εσττ;- 
ρισε  V3  (ίίεπι  26)  |  ταπινου$  Κ  | 
εξε ζήτησε  V3  (ίίεπι  35)  ϋ  15  «δόξασε 
V3  |  επληθυνε  V3  ||  ι8  χαλκεϊ  Α  | 
αναναιωσασθαι  Α  ||  2θ  απεστιλαν 
Κ  |  ιερευσι  V3  ||  21  πρεσβευτε 
Α  πρεσβυτερ  V* νι<1  (πρεσβύτεροι 
V3)  ||  22  αναναιουμενοι  Α  |  φιλειαν 
Α  ||  23  τ;/)εσ€  V3  |  επιδεξασθε  Κ* 
(-σ0αι  Κ^·3)  |  0εσ0ε  Κ*  (-σ0αι  Κ=·3)  | 
αποδεδειγμένοι^  Υ  ||  24  απέστειλε 
V3  |  χρυσιν  Υ*  (-σην  ΥΆ)  \  συμμα- 
χεια\  Α  ||  26  επολεμησε  V3  |  ορι 
Κ  ||  27  οκτοκαιδεκατη  Υ*  (οκτωκδ. 
V3)  ||  28  εγνωρεισεν  Κ  ||  29  εττ<-  ΚΑ  | 
πολλακεις  Α  ||  3°  ε7€1;77  Α  (δίε)  || 
31  εμβατευσε  Κ*  (-σαι  Κ0·3)  |  χιρας 
Κ  ||  32  εδαπανησε  V3  |  ωπλοδοτησε 
V3  II  33  ωχυρωσε  V3  |  πολίϊ  Κ  || 
34  πολεμειοι  Α  \  κατωκεισε\  Α  κατω- 

κησεν Υ  |  επιτηδια  ΚΑΥ*  (-ττ?δεια 
V3)  ||  35  πιστην  Υ*  (-τιν  V3)  |  σννε- 
τηρσεν  Α*  (-ρησεν  Α1)  σννετηρησε 
V3  ||  36  ενωδωθη  V3  |  πολι  Κ  || 
37  κατωκησεν  ΑΥ*  (-κισεν  V3)  | 
ύψωσε  V3  ||  40  ηκονσε  V3  |  υπι  V*  ̂  
(υπό  V3)  |  απήντησε  V3  ||  42  μελλη 
Υ  |  επί  (ι0)]  ε7τει  Κ  ||  43  ακονητε  Υ* 
(-τα:  V3)  ||  44  α,ντιπιν  Κ  αί/π7τεϊ|  Α  | 
επισυστρεφε  Α  ||  46  ηυδοκησε  V8  | 
θεσθε  Κ  ||  49  γα&φυλακιω  Υ*  (γα- 
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XV  ι  απεστιλεν  Κ  (ΐίεηι  26,  28)  | 
εθναρχει  V  |  εθνι  Κ  ||  2  χεριν  Ν* 
(χαιριν  Κ,ε-3-)  ||  3  κατε\κατεκρατη- 
σαν  V*  (κατε  ι°  ίιηρίΌΐ}  ν1*5*)  | 
βασιλιάς  £■*  (Ηδ) :  ίίεπι  28  |  πολε- 
μεικα  Α  ||  4  πολίϊ  Κ  (ΐίεΐΏ  28)  || 
5  ιστ-ημει  ΑΫ*  (-μι  V3)  |  αφερεματα Α  ||  6  νομεισμα  Α  ||  7  κατεσκευασες 
Α  (δίο)  |  κρατις  Κ  ||  8  οφιλημα  ̂   | 
βασιλεικ.  Α  (βίδ)  |  αφισθω  £<  ||  ίο  ολ- 
Ύους  V*  (ολιγ·  V3)  ||  1 2  δνναμις  Κ : 
ίίειη  38  Ν*  (-μεις  &°-Ά)  ||  14  συνε- 
θλειβεν  Α  έθλιβε  V3  \  εκπορευεσθε 

|  εισπορευεσθε  Κ  ||  ι6  χαιρΓΙ  ̂   || 
17  αναναιουμενοι  Α  ||  21  δειαπεφευ- 
*γασιν  £\*  (διαπεφ.  Νε·3· αΐ3)  |  παρα- 
δοται  Α  (ϊίειτι  30)  II  2  8  κατακρατείται 
Α  ||  29  ηρημωσαται  Α  ||  3°  κατελα- 
βεσθαι  Αν*  (-σ0ε  V3)  |  κατεκυριευ- 
σαται  Α  ||  32  χρυσοματων,  αρ-γυρο- 
ματων  V*  (χρυσωμ.,  αργυρωμ.  V3)  || 
35  αιτυ  Κ  ετευ  Α  ||  3^  παραλειας 
Α  ||  39  ενετιλατο  Κ  (Ηδ)  |  ωκοδο- 

μησαι  Α  |  τας]  τι>5  (δίο)  V*  (τας 
V1)  ||  41  εξοδενσωσι  V3 XVI  ι  απηγγιλεν  Κ  |  πατρει  Α  \ 
σννετελεκε  V3  ||  3  εστοα  Α  |  ετεσι 
V3  |  'γεινεσθαι  Α  ̂ ινεσθαι  V*  (-σ#ε 
V3)  |  υπερμαχιται  ̂ ν0·3  υττερμαχειται 
Αν*  (-τε  V3)  ||  4  χειλιαδας  Α  |  πο- 
λεμειστων  Α  ||  5  ταιδιον  Α  (ίϋειη 
ΐι)  |  δυνάμεις  £**  (-μυ  Κ0*3)  Α  |  παι- 
ζεικοι  Α  |  χιμαρρους  Ν:  ϊίεπι  6  χι- 
μαρρονν  ||  6  είδε  V3  |  διλουμενον  Ν  \ 
διαπέρασε  Ν  ||  7  17Γ7Γι*  ̂   I  εμμεσω 
Α  |  7ται^ω|  Α  ||  8  καταλιφθεντες  Κ  || 
ίο  χιλειους  Α  ||  14  7τολ£5  ̂   |  επι- 
μελειας  V3  ||  15  ωκοδομησε  V3  || 
ΐ6  επισηλθον  Κ  |  πεδαριων  Ν*  (παιδ. 
Κε·3)  ||  ΐ8  απεστιλεν  Χ:  ίίεπι  19 
1)ίδ,  2θ  |  δυναμις  Κ  |  βοηθιαν  Κ  || 
19  εταίρους  Α  \  χειλιαρχοις  Α  || 
21  προδραμον  V*  (-μων  V3)  |  απε- 
σταλκε  V3  |  αποκτιναι  \&  ||  2  2  απε- 
κτινεν  ̂   ||  23  τιχων  £ν  ||  24  βιβλειου 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Β 

I  3  υ/χειν  Α  (ίίειη  5)  II  5  υπάκουσε 
Α  ||  7  ̂ μ""  Α  (ϊΐεηα  ι8,  2ΐ)  ||  8  σι- 
μιδαλιν  V*  (σε/*.  V3)  ||  ΙΟ  χρειστων 
Α  ||  12  εξεβρασε  V3  ||  13  δυνάμεις 
Α  |  παραλογισμού  Α  ||  ι8  αγηται 
Α  |  ανψε-γκε  V3  ||   2θ  εδο£ε  V3  || 
21  «ρεριν  Α  |  εκελευσε  (2°)  V3  || 
2  2  αντελαμψε  V3  ||  27  βττίσυναγαγαι 
V  ||  34  ποίησε  V3  |  δοκημασας  V* 
(-/αμ..  V3)  ||  35  ελάμβανε  V3 

II  ι  εκελει/σε  V3  ||  2  αποπλανη- 
θωσι  V3  ||  5  ενεφραξε  V3  ||  6  τείνει 
Α  ||  9  διεσαφιτω  V*  (-0ειτο  V3)  | 
ανηνε^κε  V3  ||  ιι  ειττε  V3  ||  13  βιβ- 

λίο Ι^*^  Υνιά  \  επισυνη^α-^ε  V3 
(ίίειη  14)  II  14  ν  β*"*  (ι°)  Α:  ίίειη 
26  |  εστι  V3  ||  15  εχηται  Α  |  ι/μειν  Α  | 
αποστέλλεται  Α  ||  ι6  ποιησεται  Α  \\ 
22  ανακομεισασθαι  Α  ||  23  συγταγ- 
/*ατο5  ν*ν'ά  ||  2  5  εΊτυγχανουσιν 
ν*νί(1  |Ι  28  ίττιτο/Λ^ϊ  ν*?  (εττ.  V3)  || 
29  αρχιτεκτονει  Α  αρχιτεκτωνι  V* 
(-τεκτοι/4  V3)  |  επιτηδια  ΑΥ*  (-δεια 

V3)  |  εξετασταιδ\  Α  ||  32  βττει^ε^αν- τες  Α 
III  ι  μεισοπονηριαν  Α  ||  2  συνέ- 

βαινε V3  ||  3  λειτουρ"γειας  ΑΎ  || 
4  πολειν  Α  \\  5  ??λ0ε  V3  |  εκινον 
ν*νίά  (εκειν.  V3)  ||  6  προσηγ-γελλε 
V3  |  ττεσειν]  παισιν  Α  ||  7  σνμμειξας 
Α  |  προχειρησαμενος  Αν*  (-χειρισ. 
V3)  |  απέστειλε  V3  |  εκκομιδειν  V* 
(-/Λίδ^ν  V3)  ||  8  εν^ασι  Αν*  |  ε0ο- δευσε  Α  |  προθεσειν  Α  ||  9  φλοφρονως 
V*  (0ιλ.  V3)  ||  12  αμειχανον  V*  (αμηχ. 
V3)  ||  13  V3  |  βασιλεικ.  Α  (Ϊ>ιβ)  || 
ι6  ιδεαν  V3  |  όψεις  Α  \  ενεφενεν  Α 
ενεφαινε  V3  ||  17  δαω?  Α  |  εγει- 
νετο  Α  |  θεωρονσι  V3  |  ενεστω?  V* 
(-στος  V3)  ||  1 8  οικείων  Α  ||  2θ  7τρο- 
τινουσαι  Α  ||  2  1  πανμει-γη  Α  |  προσ- 

δοκείς Α  ||  2  2  πεπιστεμενα  ννκ1  || 
23  Ηλεωδωροί  Λ  ||  24  αι;το0ει  Α  || 
25  εσισεν  Α  ενεσεισε  V3  |  εφενετο 
Α  |  χρυσιν  V*  (-σ^ν  V3)  ||  26  έτερε 
Α   (μο)  I  αδιαλιπτως  V*  (-λειπτως 
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V3)  ||-2  7  σκοτι  Α  [|  32  "τροσην&γκε 
V3  ||  33  εφανισαν  V  ||  34  μ^αλιον 
Υ*  (-λειον  V3)  ||  37  επιτηδιος  Υ* 
(ετπτηδειοϊ  V3)  ||  3^  πολεμειον  Α  || 
39  £0""  V3  |  κακωσι  Α 

IV  ι  ενδ\κτης  Α  |  επισεσικως  Αν* 
(-σέικ.  V3)  ||  4  φιλονικίας  Α  |  με- 
ρεο-0ε  Α  |  Φυνικης  Α  ||  5  πολειτων 
Α  ||  9  επιχωρηγηθη  V*  (-χο/>.  V3)  || 
ΙΟ  μετη^α^ε  V3  \\  II  εκενιξεν  Α  || 
12  καθίδρυσε  V3·  [|  14  λειτουρ*γειας 
Α  |  παλεστρη  Α  |  χορη*γειας  Α  || 
15  τεθιμενοι  Α  ||  19  δρα~/μας  V  || 
22  κατεστρατοπαιδευσεν  V*  (-7τεδεΐΛτε 
V3)  ||  23  προσημενομενου  ΑΝ*  (-μαιν. 
V3)  ||  28  πράξεις  Α  ||  29  απελειπε 
V3  ||  3ΐ  V*  ||  34  πισθεις  Α  |  7τα- 
ραχριμα  V*  {-χρήμα  V3)  ||  35 
να^οϊ'  Αν  ||  38  απεκοσμησε  V3  || 
39  χρνσοματων  V*  (χρυσωμ.  V3)  || 
42  εχειροσαντο  V*  (-ρωσαντο  V3)  || 
44  τΡ'ϊ  Α  ||  4^  βασιλεαν  V*  (-λεα 
V3)  |  μετεθηκε  V3  [|  47  ανέλυσε  V3 V  I  εστιλατο  Α  ||  2  σπιρηδον 
V  |  εξοπλησμενους  V*  (ε£ω7τλισ. 
V3)  ||  5  εφνιδειως  Α  αιφνιδίως  V3  || 
6  ουχ]  οι/κ  Αν*  (ουχ  V3)  |  τροπεα 
V*  (-7ταία  V3)  ||  7  εκρατησε  V3  || 
8  ε-γκλισθεις  Α  \  διοκομενος  V*  (διωκ. 
V3)  |  πατριδρος  Α  (δϊο)  |  πολειτων 
Α  |  δημειος  Α  ||  9  Αακαιδαιμονιους 
Α  ||  ίο  μετεσχε  V3  ||  II  ελα/3ε  V3  || 
12  εκελενσε  V3  |  κοπτην  V*  (-πτεί!* 
V3)  |  οικειαις  Α  ||  13  εγεινετο  Α  \ 
αναιρέσεις  V  |  τε  (ι0)]  ται  Α  || 
14  τρισι  V3  |  ήττων  V*  (-ττον  Υ3-)  \\ 
ι6  μιαιρες  Α  |  βεβιλοις  V*  (-βηλοις 
V3)  ||  17  απωρ-γεισται  Α  |  7670Ι/ε 
V3  ||  ι8  συνέβαινε  V3  ||  2θ  εκοι- 
νωνησε   Υ3-    ||    22    κατέλειπε   V3  || 
24  έπεμψε    V3   |    δισχιλειου    Α  || 
25  παρη^ειλε  V3  ||  26  συνεκεντησε 
V3  ||  27  -γενηθης  V*  (-0ευ  V3)  |  ορεσι 
V3  |  μετασχιν  Α 

VI  5  αθεμητοις  V*   (-/«τ.  V3)  || 
7  ηνε-γκαξοντο  Α  ||  ΙΟ  τιχου$  Α  || 
II  εχιν  Α  ||  12  συστελλεσθε  Α  \  λο· 
Ύίξεσθε  Α  \\  13  αιασθαι  Α  \  δυσε- 
βουνταςΥ  ||  14  μαχρι  Α  ||  ι6  αφιστησι 
V3  ||  17  ̂ μειν  Α  |  ωλιγων  Υ*  (ολιγ. 
V3}  |  δε]  δ  V  ||  ι8  προτευοντων  Υ  \ 

Ύραμματαιων  Αν*  (-τεων  V3)  |  ανα- 
χει/ων  Α  ||  19  αυθερετως  ΑΥ*  (-θαιρ. 
V3)  ||  2θ  θεμεις  Α  ||  23  αστωι/  Αν* 
(-τειον  V3)  ||  25  κιλιδα  Υ  ||  27  ανδριως 
Α  ||  28  ναιου  Α  ||  3°  ̂ ίΊΓε  Υ*  || 
31  πλιστοις  ΑΥ*  (πλειστ.  V3)  |  γεν· 
νεοτητος  ΑΥ*  (-ναι.  V3) 

VII  ι  αθεμητων  Υ*  (-μίτων  V3)  | 
εκιζομενους  Α  \\  2  μανθανην  Υ  ||  3  7τροσ- 
ετα£ε  V3  (ϊΐεπι  4>  5)  II  4  περισκυθει- 
σαντας  Α  |  ακροτηριαζειν  V  ||  6  ημειν 
Α  |  παρακαλείτε  Υ*  (-ται  V3)  |  διε- 
σ άφησε  V3  ||  7  εμπε^μον  Α  \  θριξι 
V3  ||  8  ουχει  Α  \  έλαβε  V3  ||  9  ειττε 
V3  (ΐίεπί  30)  ||  ίο  ενε7τε£ετο  Α  |  προ- 

έβαλε Υ3-  |  προετεινε  V3  ||  12  εκπλησ- 
σεσθε  Α  \\  ι6  ειδών  Αν*  (ιδ.  V3)  | 
0ελυ  Α  ||  17  με^αλιον  ΑΥ*  (-λειον 
V3)  ||  19  νομεισης  Α  ||  2θ  έφερε  V3  | 
ιλττιδα5  V* νίά  (ελττ.  V3)  ||  2 1  ̂ εννεω 
ΑΥ*  (-ναι.  V3)  ||  2  2  εφανηται  Α  \  στοι- 
χιωσιν  ΑΥ*  (-χειωσ.  V3)  ||  23  αποδι- 
δωσι  V3  |  υπεροραται  Α  ||  24  καταφρο- 
νισθαι  Α  |  ονιδειξουσαν  Α  \  εποιητω 
V*  (-ειτο  V3)  |  ποιησιν  Α  |  ε£υ/  Α  | 
εμπιστευσιν  Α  ||  25  μιρακιου  Α  \\  20  πα- 
ρενεσαντος  Α  \  πισιν  Α  ||  28  ειδοντα 
V*  (ιδ.  V3)  ||  29  κομησωμαι  Υ*  (κομισ. 
V3)  II  3°  μαίνεται  λ7*  (μένετε  V3)  | 
ουκ  Α  ||  34  ανοσιαι  Α  \  μιαρωταται 
Α  |  α  δειλού  Α  ||  36  πεπτωκασι  Υ3-  | 
υπερειφανιας  Υ*  (υπερηφανιας  V3)  || 
37  προδιδομι  Υ*  (-δωμι  V3)  |  ειλεω? 
Α  ||  39  απήντησε  V3  ||  4°  μετάλλαξε 
V3  ||  41  ετελευτησε  V3  ||  4  2  σπλαγ- 
χισμους  Α 

VIII  ι  παρισπορευομενοι  Α  ||  2  εφ'- ιδϊ\  Α  ||  3  εισοπαιδον  Α  \  ̂εινεσθαι  Α  \\ 
5  ε~γεινετο  Α  |  τραπισης  Υ*  (-πεισης 
V3)  ||  6  απροσδωκητως  Υ*  (-δοκ.  Υ3)  \\ 
9  προχειρησαμενος  Υ*  (-ρισ.  V8)  \ χριαις  Α  ||  ίο  βασιλι  Α  ||  ιι  πολις 
Α  |  απέστειλε  V3  |  εννενηκοντα  V*  | 
παραχωρησιν  Α  ||  12  προσεπεσε  V3  | 
στρατοπαιδου  Υ*  (·πεδ.  V3)  ||  14  δΐ'- 
σεβους  Υ  ||  19  χειλιαδεϊ  Α  ||  2θ  Μα- 
κεδοσι  V3  |  Μ  α  και  δόνων  Α  |  εξακισ· 
χειλιοι  Α  |  γεινομενην  Α  ||  22  χει\ιοι>5 
Α  ||  23  σπιρης  Υ*  |  Νι/ίανορει  Α  || 
24  εΐΊ/α\-ι<τχειλιοΐ'5  Α  ει/αλ'κτχιλ.  V* 
(εί/ν.  V3)  ||  27  ε-γεινοντο  Α  ||  28 
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σμενοις  Α  (ίΐεηι  30.1  ■  $ο  σννερησαντες 
Υ*  (-ρισ.  Υ3)  |  εισομοφους  Α  ||  33  ε7Γ4* 
νεικεια  Α    |    πεφενγοτο  V   (δϊε)  ι; 
34  τρισαλητηριοϊ  ΑΥ*  (-λιτ.  V*)  || 
35  δοξεικην  Α  |  ενημερικω$  Υ*  (-ρηκ. χη 

IX  2  εισεληλνθη  V  ||  3  προσεπεσε 
V3  ||  4  εναπερισασθαχ  Χ*  (-ρεισ.  Υ3) 
«υρ€τα££  Υ3  |  εΐ7τε  Υ3  |  ττολιαν- 
δρειο;  Α  Ϊ!  8  α^ων  Α  (δϊε)  |  στησιν 
Α  |  πασι  Χ3-  ||  9  δυσεβους  Χ  |  αλ*γι- 
δοσ'ΐί'  Λ"*  (αλγηδοσι  (ίΐεπι  ιι)  Υ3)  | στρατοπαιδον  Α  |  σαπρειαν  Α 
ίο  μεικρω  Α  |  ουδιε  Α  ||  ιι  επηινο- 
μενσς  Α  ||  14  παρήγαν ετο  Α  |  εισο- 
ιτεδο|  Α  ||  ι6  κοσμ.77σϊ|  Α  |  αποδωσιν 
Α  |  χωρηγησειν  Χ*  (χορ.  Υ3)  || 
ΐ8  επεληλνθη  V  |  κρισει$  Α  |  εΎραψε 
V3  ||  19  ττολείταυ  Α  ϋ  2θ  ϋμειι>  Α 
(ίΐεπι  27)  ί  2  2  Α  Υ  23  αναιδ^ει/ 
Α  ανέδειξε  V*  ||  25  γιτνειωνταϊ  Α  )' αναδεδιχα  Α  |  ιτολλακευ  Α  ||  20  α£ειω 
Α  |  κα0  λΓ*  (κατ  Υ3)  27  πεπεισμε 
Α  ||  28  χιριστα  Α  |  οικειστω  Α  (δϊε) 
29  διεκομεισθη  Α 
Χ  2  δεδιμηονρ^/ημενονς  Α  (δϊε)  || 

3  ναιω  Α  ||  5  6στ4  V*  ||  8  ψηφεισμα- 
το$  Α  9  6ιΧ€  ̂   3  1 1  προταρχον  Χ 
12  ■γεγοίΊ/ειαν  Α  |  αδικειαν  Α  ||  13  εξε- 
λειιτε  Υτ  ||  14  εξενοτροφη  Χ*  (-φει 
Υ3)  ||  1 8  εΐ'ϊ'αΑαίΓχείλίωί'  Α  |  πολειορ- 
κειαν  Α  ||  19  επιγοντας  ΑΥ*  (-7τεί7· 
V3)  ||  2  ο  δρα*/ μας  Χ  \  ϊασαν  ΑΧ* 
(είασ.  Χ3)  ||  22  απεκτεινε  Υ"3  ||  230- 
χνρωμασι  Χ3-  \  πλιον$  Α  20  εκθρεν- 
σαι  Α  |  εκθροι$  Α  ||  27  πλιον  Α  \\ 
30  λ'αιραΐΊΌΐ·5  Α  .  35  θηριώδη  Α 
θειριωδει  Υνίά XI  2  παρεγεινετο  Α  ||  3  ποιησιν  Α  || 
4  μνριασι  V3  \  χιλιασι  Υ3  ||  7  ε£ω/>- 
μεισαν  Α  ||  8  αντοθει  Α  \  αισθητι  Α  | 
χρνσιν  Χ*  (-σην  Υ3)  |ί  9  τιχτ?  Α  | 
τιτρωσκιν  ΑΧ*  {-σκειν  Υ3)  |  1 1  7τολε- 
μειονς  Α  |  χειλιθί$  Α  ||  12  χλιονεε 
Α  ||  13  «ϊΊΌυί  V3  |ί  14  έπεισε  V3  | 
ττεισιν  V3  |]  15  «Γενει/σε  Υ3  |  έδωκε 
Χ*  ||  ΐ6  π-λτ^Γ  Υ*  (-θει  λ~3)  |  χερειν 
Α  ||  17  σημαχνομαινων  V  ||  19  συν- 
τηρησηται  Α  ||  21  ερρωσθαχ  Α  (ϊίεπι 
28)  ,ι  2  5  πολιτενεσθε  Α  ||  26  ιδοτας  Α 
(δίο)  |  ωσι  V3  ||  27  χ*/»"*  Α  ||  31  δα- 

πανημασι  Υ3  ||  34  ττρεσβντε  Α  \  χαι- 
ριν  Α  |  36  έκρινε  Υ3  |  πεμψαται  Α 
(ίίειη  37)  II  37  σπενσαται  Α  Η  3$  ̂74" άγεται  Α 

XII  3  Ιοχπειτε  Α  |  τηλεικουτο  Α  \ 
γυνοώ-ι  Υ3  ||  4  ψιφισμα  Χ*  (ψηφ. 
V3)  |  ελλοττον  V  ||  5  ο,νδρασι  Λ"3  |] 
6  ενεπρησε  Λ*3  [  κατεφλεξε  Υ3  |  ε£ε- 
κεντησε  Υ3  ||  9  ̂Τ-Α6  V3  I!  ίο  Αρα- 
/3αί$  Α  ϋ  ιι  ηξειονν  Α  \  δωσιν  Α  \ 
ωφελησιν  Α  ||  13  τιχεσιν  Α  τειχεσι 
Υ3  |  εθνεσι  V3  |]  ι4  θεμεις  Α  || 
15  κρειων  Α  \  τιχεί  Α  \\  20  σπιρηδον 
Υ*  (σπειρ.Χ3-)  |  παίζων  Α  ||  21  δΐ'<Γ7το- 
λιορκιτον  Χ*  (-κητ.  V3)  )|  22  επίφανί- 
σΐϊ  Α  εττιφανιση%  Χ*  (-νεισ.  V3)  | 
σττιρης  Χ*  (σπεφ.  V3)  |  χολλακευ  Α  | 
23  εντονοτερον  Α  \  α\ητηριον$  ΑΧ  \ 
διέφθειρε  V3  |  τρις  Α  ||  24  εξαφιναι 
Α  εξαφηναι  Χ*  ||  26  κατεσφαξε  V3  || 
27  ρωμαΧαιοι  Α  |  τιχεων  Α  28  πολε- 
μειων  Α  ||  30  άπαντήσειν  Υ3  ||  33 
?;λ0ε  Υ3  ί;  37  ενσισα$  Α  \\  38  πολειν 
Α*  (-λιν  Α?)  |  αιθεισμον  Α  \  α*/νει- 
σθεντες  Α  ||  40  τεθνικοτων  V*  {-θνηκ. 
V3)  |  ιδωλων  Α  ||  42  εικεσιαν  Α  ικε- 
τειαν  Λ'3  ||  43  δρα*/μα$  V  |  αστιως 
ΑΧ*  (-τειω$  Υ3)  ||  45  χο-ριστηριον  Υ3 

XIII  ι  ετ?7  Υ*  (-τ«  Υ3)  |  προσε- 
ττεσε  V3  [|  3  σννεμιξε  Υ3  |  ηρωνιας  Α  || 
4  εξη-γειρε  V3  ||  5  βοτι  V3  |  είχε  V3  || 6  ενταιττα  V  ||  8  είτι  Α  |  εκομησατο 
Χ*  (-μισ.  Υ3)  ||  9  ενδιξομενος  Α  || 
ίο  παρήγγειλε  V3  ||  II  στερεισθε  Α  | 
μεΧΧονσι  V3  |{  12  ελαιημονα  Α  \  7τα- 
ρα^εινεσθαι  Α  13  7Γ/)ειν  Α  ||  /3α- 
σιλεικηρ  Α  |  προτενοντα  V  |  σννεθηκε 
Υ3  ||  ΐ6  επ\ηρωσε  Υ3  ;  ΐ8  κατεπει- 
ρασε  Λ'3    |;    21    ττροσηγ^ειΧε  Υ3  || 
23  προσέβαλε  Υ3   |   ετιμησε  Υ3  | 
24  κατέλειπε  Υ3  |  ηγεμονειδην  Α  || 
25  αθετιν  Α  \\  26  σννεπεισε  Χ3  \  εχω- 

ρησε  Υ3 

XIV  ι  προσεπεσε  Υ3  |  λειμενος  Α  || 
2  ετταναίλο/λενο]  Α  ||  4  6Τ4  Ά-  I  0ο*- 
ί'εικα  Α  |  εσχε  λ*3  ||  5  καιρών  Χ* 
{-ρον  Υ3)  |  σΐ'ΐ'εδρειοί'  Υ*  {-δριον  Υ3)  || 
6  αφηγειτε  Α  εφη·γειται  Υ3  |  πολε- 
μοτροφουσι  ΧΆ  \\  9  φιλανθρωπειαν  Α  || 
12  αΐ'αδι^αε  Α  |  είαπεστείλε  Υ3  || 
14  ατυχειαϊ  Α  ||  17  ε^ντ/δίοΙ  Α  |  επτε- 
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[αρρ. 
κως  Α  [|  ι8  ανδρα-γαθειαν  Α  ||  ίο  φα- 
νισης  ΑΥ*  (-νεισ.  V3)  \\  ι ι  προσήλθε 
Υ3-  ||  11  ποΧεμειων  Α  |  κακονργεια  Α  || 
23  διετριβε  V3   |   αγελεοι;$  Αν  || 
24  είχε  V3·  ||  25  εκοινωνησε  V3·  || 
26  ϊ?λ#ε  V*  (ϋειη  44)  I  ελε7ε  ν&  I 
απεδιξεν  Α  \\  ι*]  έγραψε  V3·  ||  28  μηδ' 
εν  Υ1®)  ||  29  ετ^ρι  Α  ||  30  σννεώων 
Υ*  (συν  ιδ.  V3)  ||  31  κέλευσε  V3  || 
33  προτινας  Α  |  παραδωται  Α  \  παί- 

δων Α  ||  34  προτιναντες  Α  ||  36  α/γειαι 
Α  ||  39  ανέστειλε  V*  ||  ̂ι  α\ητηριοι$ 
Α  ||  43  κατ'ενθνκτησας  Α  \  γεννεως Α  ||  46  εξεμο$  Α  \  γεινομενο$  Α 

XV  3  τρισαΧητηριος  Α  ||  5  07?οί  V*  | 
βασιΧεικατ  Α  |  χριας  Α  ||  8  διλίαζ/  Α  || 

9  κατέστησε  V3  ||  ίο  παρεπιδιγννς  Α 
||  χι  ονιρον  Α  ||  12  προϊεμαινον  Α  \ 
προτιναντα  Α  (ΐίϋπΐ  15)  II  17  αραιτην 
Α  |  ραιω^  Α  |  €7Γα|δρωσε  Α  |  γεννεως 
Α  ||  ΐ8  ηττονει  Α  ||  19  υπεθρω  Αν* 
(-αιθρ.  Υ3)  ||  ίο  προσμειξαντω\  Α  || 
2ΐ  αγριωτητα  Υ*  (αγριοτ.  V3)  |  εστ: 
V3·  |  κρειθη  Α  |  περιποιειτε  Α  ||  22  έ- 

λεγε V3  |  ε7τει  Α  ||  24  παρατεινόμενοι 
Α  ||  ΐ6  σννεμείξαν  Α  |  ποΧεμειοις  Α  || 
27  πεντακεισχειλιων  Α  ||  28  7ταΐΌ- 
πΧεια  Α  ||  30  ηΧικειας  Α  ||  3-  μιαιρου 
Α  |  εμεγαλανχησε  Υ  ||  35  V3  || 
37  αντοθει  Α  ||  38  ενθεικτως  Α  || 
39  χμί^  V*  (-^ει^  V3)  |  ποΧεμειον 
Α  |  ργτυγχανοντων  V* 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Γ 

I  ι  γεινομενην  Α  |  δυναμεσι  ΥΆ  \ 
παι'ζικαΐϊ  Α  \  εξωρμησε  V3  ||  3  α£Γί" 
μο^  V*  (ασημ.  V3)  |  κατεκλεινεν  Α  \\ 
4  δνναμις  V*  (-μευ  V3)  |  γυναιξί  V3  || 
5  χειρονομειαις  Α  ||  6  έκρινε  V3  || 
7  τεμενεσει  Α  \  απονιμας  V*  (-νειμ. 
V3)  ||  1 1  γεινεσθαι  Α  |  7τασι  V3  |  εττι- 
0ετο  V*  (εττειό1.  V3)  ||  12  απεΧειπε 
V3  ||  14  V*  (τ«  V3)  ||  15  είσε- 
λευσεσθε  V3  ||  ι6  αισθησεσιν  Αν* 
(αισθησεσι  V3)  |  ενεστωσι  Υ  \  μετα- 
θηναι  V*  (-θειν.  V3)  ||  17  γεινομενον 
Α  ||  2ΐ  δεήσει*  Αν*  (-συ  V3)  || 
22  ηνιχοντο  Α  ||  23  θαρραλαιωί  Α  \ 
γερεων  ΑΥ*  (-ραιων  V3)  ||  24  δαιο- 
μενον  Α  ||  26  επιθησιν  Α  \\  ι*]  επν- 
μυναι  V*  (επαμ.  V1)  ||  28  ανικαστο$ 
Αν*  (α^ει*-.  V3)  ||  29  των]  το  V*  τοί' 
V1  (των  V3) 

II  2  αγιαι  Α  \  ημειν  Α  ||  3  υβρι 
Αν*  (-βρει  V3):  ίίειη  21  νβρι  V* 
(-/3/)ει  V3)  ||  4  76ί7αι,Τ€*  Α  |  αμετρι- 
τον  V*  (-τρητον  V3)  ||  5  παραδιγμα 
Α  |  επιγεινομενοις  ΑΥ*  (-71ϊ/·  V3)  || 
7  αρμασι  V3  ||  8  συνειδοντες  V* 
(σι/ί'ΐδοί'τε?  V3)  ||  II  αΧηθεινος  Α  \\ 
12  επι  Α  (ίίεΐΏ  ιό)  ||  13  αδυναμειαις 
Α  ||  14  καταπτωσι  Α  ||  15  ανεφη- 
κτος  V*  (-01ΚΤ.  V3)  ||  19  αμβλα- 
κεια*  Α  ||  2  2   αναιμου  Α  ]  μεΧεσι 

V3  ||  23  οξιαν  V*  (-£ειαι>  V3)  |  ε£ιλ- 
κυσαν  Α  \\  ι\  απιλψ  Α  |  αρελί'σε 
V3  ||  26  δυσφημειας  Α  ||  27  εκο- 
λαι/'ε  V3  ||  3°  φαινητε  V*  (-νηται 
V3)  |  μεμοιημενοι$  Α  \  εισοποΧιτας 
Α  |  Αλεξανδρευσην  V*  (-σο»  V3)  || 
31  σαυτουϊ  ννΐ£ΐ  ||  33  ποΧεμειους  Α  | 
εκρινων  Υ*  (-νον  V3) III  ι  δυσεβης  Α  |  χιριστω  Α  || 
2  κολυοντων  Υ  ||  4  α^ιοι  Α  ||  5  ευ* 
πραξεια  Α  \  ευδοκειμοι  Α  ενδοκημοι 
V*  (-κιμοι  V3)  |  κατεστηκεισαν  V* 
(καθειστ.  ΥΛ)  \\  6  θρύλομενην  Υ  \\ 
7  γεινεσθαι  Α  \\  8  γεινομενα$  Α  \ 
διαθέσεις  Α  διαθεσψ  V*  (-σί5  V3)  || 
9  παροραθεισεσθαι  V*  (-ση^·  λ"3)  || 
ίο  7ίΤ0Ι/6?  V*  (γειτ.  V3)  |  επισπο- 
μενοι  V*  (-σπωμ.  V3)  ||  ιι  έγραψε 
V3  ||  12  χερειν  Α  ||  13  ερρωμε  Α  || 
14  ϊσται  Α  \  συμμαχεια  V*  (-μαχια 
ΥΛ)  ||  15  φιλανθρωπεια  Α  \  τηθηνη· 
σασθαι  V*  (τιθην.  V3)  ||  ΐ6  αποι/ι- 
μαντε$  V*  (-^ειμ.  V3)  ||  19  καθει- 
σταντες  Α  \\  1 1  απασι  ΥΆ  ||  23  τουϊ] 
ρεήϊί  ?  ϊη  V*  (ειφρΐ  V3)  ||  24  ημειν 
Α  (Μδ)  |  εφνηδιον  Α  \  δνσεβεις  Υ  \ 
πολεμειους  Α  ||  25  γυναιξει  Α  \  ύβρεως] 
-ρβΐ'ύΐ  5  ΐη  V*  (δαρρΐ  V3)  |  δυσμεί'ε- 
σει  V*  (-σι  V3)  ||  27  γερεου  Α  |  με- 
χρει  (ΐ°)  Α  μαιχρι  V*  (μέχρι  V3)  | 87θ 
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αποτυμπανησθησεται  Υ*  (-νισθ.  V3)  || 
28  δραγχμας  Α  δραγμας  V  ||  29  εαρ] 
αν  V  |  γεινεσθω  Α  \  φυσι  Α 

IV  ι  προσεπιπτε  V3  |  ενωχεια  Α  \ 
εκφενομενης  Α  \\  \  πικρειας  Α  \  [ο]μο- 
θνμαδων  Υ*  {-δον  V3)  ||  6  γαμεικον 
Α  |  κονι  ΑΥ*  (-νει  V3)  |  μνροβραίχη 
Α  ||  8  ηΧικειας  Α  \  ενωχαας  Α  || 
9  7τεδε?  Α  ||  ίο  ποικνω  V*  (πνκν. 
V3)  |  σανιδοματι  Υ*  (-δωματι  V3)  | 
Χαμβανωσί  V3  ||  1 1  ενκεροτατω  Α  | 
εκδημειαν  Α  ||  12  ακΧαιη  Α  ||  13  προσ- 
εταξε  V3  ||  ι4  στρεβΧοθ.  Υ*  (στρεβ- 

λών. V3)  |  ακειαυ  Α*  (αίκβίΐχυ  Α1?)  || 
15  εγεινετο  Α  \  φιΧοτειμον  Α  \  προσ- 
εδρειας  Α  ||  ι6  ϊδωλω|  Α  ||  ι8  πασι 
V3  ||  2θ  εκΧεΧοίπαίναι  Α 

V  2  δα^είλεσι  Α  |  πΧωνι  Α  \  α- 
γρει,ωθεντας  Α  \  χορηγεια  Α  ||  5  °λε- 
θρειας  Α  ||  7  δαωμενοι  Α  ||  9  αναι- 
βενεν  Α  ||  ίο  ποτησας  Υ*  (ττοτίσ. 
V3)  |  χωρηγιας  Υ*  (χορηγίας  V3)  || 
II  απεστιΧε\  Α  ||  12  ηδειστω  Υ* 
(ηδιστω  V3)  ||  14  τες  Α  ||  15  ΰ'7Γβ- 
διξαι  Α  ||  ι6  τραπις  Υ*  (-7τευ  V3)  | 
εκεΧευσε  V3  |  ανακΧειναι  Α  ||  17  7ταρ- 
77^6  Α  |  γερερομενους  ΑΥ*  (γεραιρ. 
V3)  ||  ΐ8  τι-λων  V*  (ττλείο^  V3)  |  ομι- 
Χειας  Α  |  απίΧης  Υ*  (αττειλ.  V3)  || 
19  0'7τοδι^αΐ'το5  Α  ||  21  συνενεσαντες 
V*  (συϊ'αιί' εσα^τεϊ  V3)  ||  22  μηχα- 
νασθε  Υ*  (μηχανασθαι  V3)  |  ενπεγ- 
μονς  Α  εμπεγμους  Υ*  (εμπαιγμούς 
V3)  ||  23  καθωπΧεικως  Α  \  διεκεινεί 
Α  -κεινι  Υ*  (-κινεί  V3)  ||  24  προσδο- 
κοντα  Υ*  (-κωντα  V3)  ||  25  τινοντες 
ΑΥ*  (τειν.  V3)  ||  26  ϋνοδ^υϊ  Α  || 
28  πρειν  Α  \  εντεθικοτος  V*  (-θεικ. 
Υ&)  ||  29  υνεδίκννεν  Α  \  εκτενει  V* 
(-νη  V3)  ||  3<>  ρηθησιν  Α  ρηθεισι  V3  | 
ενατενεισας  Α  ||  31  αγρεωις  Α  \  δα- 
ψειΧη  Α  ||  32  1  Α  ||  34  ασχοΧειαν 
Α  ||  37  α7Γ€  V3·  |  δί  Α  |  αθλειωτατε 
Αν*  (α0λίωτ.  V3)  ||  38  κα^οτΓλεισοϊ/ 
Α  καθοπΧησον  V*  (-πΧισον  V3)  || 
4ΐ  πολευ  Α  |  7τολλαΛ:εί5  Α  ||  \2  αλο- 
7ίστεία5  Α  |  γεινομενας  Α  \  γονασι 
V3  |  ποσι  V3  |  ηκείσμενονς  Α  ||  43  €ί0~- 
οπαιδον  Α  |  ?7>α6ίί'  Α  |  κατάστησαν 
Α  ||  44  ττεριχαρίϊ  Αν*  (-ρε«  V3)  || 
45  ΧεΧιβανομενω  V*  (-βανωμ.  V3)  || 

46  καταμεμεστομενης  V*  (-στωμενης 
V3)  |  ωτρυναι  Α  ||  47  δνσεβη  V* 
(δυσσ.  V3)  |  φρεναν  ΑΥ  \  εξωρμησαι 
Α  |  ατροτω  V*  (-τρωτ.  V3)  ||  48  ει- 
δοντε5  V*  (ιδο^τεϊ  V3)  ||  49  προσδο- 
κειας  Α  |  7ταίσι  V3  |  τελεντεον  Α  \\ 
5θ  συνειδο^τε5  V  |  πρινεις  Α 

VI  4  αρμασι  V3  |  μεγαΧορημονει 
Α  |  νπεριφανω  V*  (νπερηφ.  V3)  || 
5  βαραια  Α  \  δικνυς  Α  \  εθνεσι  V3  || 
6  τρί$  Αν  |  έτερους  V*  (εταιρ.  V3)  | 
αυθερετως  ΑΥ*  (αυθαφ.  V3)  |  και- 
ΙΌ45  Α  |  καμεινον  Α  \  ερρνσσω  Α  \\ 
7  θηρσι  V3  ||  8  γαστρει  Α  \  τικο- 
μενον  V*  (τηκ.  V3)  ||  9  μ^οΌϋβρεί 
Α  |  ϋβρείζομενοΐϊ  Α  ||  II  ματεοφρο- νες  Α  ||  12  αιωνιαι  Α  \  νβρειν  Α  || 
13  πτιξατω  Υ*  (τττηξ.  V3)  |  ανεικη- 
τον  Α  ||  14  *γονι$  V*  (γονείς  V3)  || 
ι6  παρήγε  V3  ||  17  στρατοπαώω  V* 
(πεδ.  V3)  ||  1 8  αληθεινος  Α  \  ηνεωξε 
ΥΆ  |  πασι  V3  ||  19  διλιαϊ  Α  |  ακει· 
νητοις  Α  \  πεδες  V*  (πεδαις  V3)  || 
2θ  ϋποφρείκον  Α  \  ε\αβε  V3  || 
23  σννειδων  V*  (σι^ιδ.  V3)  |  7τρι- 
νεις  Α  \  δίηπιΧειτο  Α  ||  24  παρα- 
βασιΧευεταί  Α  \  επιχιρεπε  Α  \\ 

26  χιριστονς  Α  \  αισκίαις  Α*νί<3 (αικίαίς'  Α?)  ||  29  αμερί  Υ*  (-ρει 
V3)  ||  3θ  επίτηδία  ΑΥ*  (-δεια  V3)  | 
κρεινας  Α  \\  31  επονώιστοι  Α  \ 
κΧησιας  Υ  ||  32  πατρεων  Α  \  ει,ρη- 
νεικης  Α  \\  33  σωτηρεία  Α  \\  34  ̂Ρ61^ Α  ||  φ  παροικειαν  Α  ||  38  είκαδως 
Υ*  (-δο5  V3)  ||  39  αττΌττουϊ  Α  || 
40  χωρηγονμενοι  V*  (χορ.  V3)  |  εϊ'- 
τΐ'χεία^  Αν*  (-χιαί'  V3)  ||  41  σΊ/νε- 
με(τα?  Α  |  στρατιγους  Υ*  (-τηγ.  V3) 

VII  ι  στρατιγοις  V*  (-τηγ.  Υα)  | 
7τασι  V3  ||  3  ̂μεί]  Α  |  σννεπισαν  Α  || 
4  ευσταθησιν  Α  ενσταθεισιν  V*  (ευ- 
σταθησειν  V3)  ||  5  δεσμειους  Α  \  αναι- 
Χειν  Α  ||  7  αναναΧογισαμενοί  Υ  || 
8  ονιδιζδ\τος  Α  ||  9  γινωσκεται  Α  \\ 
ίο  αυθερετως  Α  ||  ιι  εννοησιν  ΑΥ* 
(-σειν  ΥΆ)  ||  12  αδιαν  ΑΥ*  (αδείαν 
V3)  |  βασίΧεικης  Α  ||  ι8  αφιξεϊ]  Α  | οίκειαν  Α  ||  19  εξομοΧογησαισιν  Α  \ 
παροικειας  Α  ||  2θ  ανειερωσαντες  Α  || 
21  διασισ^ε^τεϊ  Α  ||  2  2  μεγαΧια  Υ* 
(-Χεια  V3) 
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I  ι  επιδικννσθαι  ΚΑ  |  προσεχηται 
Α  ||  3  λογβισμος  Α  (ίίεπί  30  [ΙΟ])  | 
Ύαστριμαρ-γειας   Α   ||    7    νμεϊ\    Α  || 
8  αποδιξαιμι  Α  ||  9  επεδιξαντο  Α  | 
περ^κρατει  Κε·3  ||  ίο  καλοκα*γα- 
θειας  Α  ||  II  επει  Α  |  αικεισαμενω\ 
Α  ||  12  Ϊω0α  Κ  οιω0α  Α  (δΐο)  || 
14  διακρεινωμεν  Α  |  εττικρατι  Α  || 
19  φρονήσεις  V*  (-συ  V3)  ||  21  ακο- 
λουθειαι  Κ  ||  2  2  επιθυμεια  Α  ||  26  0ι- 
λονικια  Κ  φιλονικεια  Α  ||  27  παντο· 
φα~γεια  Α  |  λεμαρ*γεια  Α  |  νομοφα- 
Ύβια  Α  ||  29  περικαθερων  Α  \  εξϊμεροι 
Κ*  (-ημ.  Καΐ3)  εξειμεροι  Ανίά  ||  33  €7Γ* 
Α  |  κεινονμενοι  ΚΑ  ||  34  ̂ Μ^ϊ7  Α  || 
35  φίλοτιμοϋ\τε  Α  |  κεινηματα  Α  \ 
λογεισμου  Α 

II  2  εττενειται  Α  \  λολο^ισμω  V 
(δίο)  ||  4  οιδηπαθειας  Α  (δΐο)  |  οι- 
στρηλασειαν  Α  ||  6  επιθνμειων  Α  || 
7  67τι  Α  (ίίεπί  19)  II  8  δαιομενοις 
Α  ||  9  φιδωλος  ΚΑ  |  κρατείτε  ΑΎ* 
(-ται  V3)  ||  ίο  κρατι  Α  ||  ιι  παρα- 
νονομειαν  Α  (δΐο)  ||  13  νομισηται 
Αν  ||  14  ττολεμειων  Α  ||  15  γένε- 

ται Α  |  φιλαρχειας  Α  \  με*γαλαυχειας 
Α  |  βασκανειας  Α  ||  ι6  απωθείται] 
αποθειτε  V*  (-ται  V3)  ||  19  κε  Α  || 
21  κατευασεν  V*  (κατεσκευασε  V4)  || 
22  εσθητηριω\  Κ  ||  24  V  ̂*  (64  Κ0-3·)  | 
κατεί  (2°)  V*  (κ/).  V1) 

III  ι  κομειδη  Α  ||  2  δονλοθηναι  V* 
(-\ωθ.  V3)  |  επιθυμεια  Α  (ίίεπί  ιι, 
12,  ι6)  ||  7  ε7Γ4  Α  ||  8  βασιλιον  V* 
(-λέων  V3)  |  εστρατοτταιδευκει  ΚΑ  || 
9  διττνον  Α  ||  1 1  αλογειστοϊ  Α  |  7το- 
λεμειοις  Α  \  εττιτινουσα  ΚΑ  ||  12  κα- 
τεδεσθεντες  Α  \  επιθυμειά\  Α  \  πανο- 
7τλεια?  Α  |  καθωττλεισαντο  Α  |  πολε- 
μειων  Α  (ίίεπί  13)  II  14  θα\ρα\εως 
γ*νίά  |  ζ^ζμ^σαν  Α  ||  ι5  πανδινοΡ 
Κ  |  εισοδυναμον  Α  ||  τ  6  εσπισεν  V* 
(-σ7τεισ.  V3)  ||  ι8  κατατταλεσαι  Κ  | 
καλοκα"γαθεια5  Α  ||  19  αττοδ^ιν  Α  || 
23  ϊερουρ~γειαν  Α  \  αποφορεισαι  Α 

IV  3  Ύ<χξΌφν\ακεωι$  Α  ||  4  κηδαι- 
μονιας  Α  ||  5  πατρειδα  Α  ||  7  πανδινον 
ΚΑ  ||  9  υπερασπεισαι  Α  \\  ΙΟ  κα0ω- 

πλεισμενης  Α  ||  ιι  ημειθανης  Α  | 
χειρασξετεινεν  (ηίδί  χειραεξ.)  Α  || 
12  ημαρτικωί  V*  (-τηκω$  V3)  |  ι>μ- 
ΐΊ/σΐΡ  ΚΑ  ||  13  νομησιεν  Α  (δίο)  || 
15  δ«Ό$  Α  ||  17  δωσ-Γ|  Α  ||  19  παρανο- 
μειαν  Α\\  2θ  πατρειδος  Α  \  κηδαιμονιά] 
Α  ||  2  2  χεροίε|  Α  ||  23  ει]  τ;  || 
24  «τι  Α  ||  25  κατακρημνεισθηναι  Α  | 
7τροϊδυϊα?  Α  |  τνισονται  V*  (ττεκτ. 
V3)  ||  26  μιαιρων  Α 

V  ι  προκαθεισας  Α  ||  4  νομεικος  Α  | 
ηλικειαν  Α  (βίδ)  :  ίίεπί  36  ||  6  πρειν 
Α  |  αρξασθε  Α  |  συμβουλευσεμ  Α  \ 
αίδουμε  Α  ||  7  σαρκοφαγειαν  Α  \\ 
ΙΟ  φλοιαρου  Κε·3  (δΐο)  [)  13  εποπτεικη 
Α  |  τταρανομεια  Α  \  ̂/εινομενη  Α  |] 
14  σαρκοφα-γευαν  Α  ||  19  μεικραν  Κ  | 
μιεροφα-γ-ησεμεν  Α  \\  2ο  εισοδυναμον 
Α  ||  2  2  ειΆογιστεία^  Α  ||  24  εισονο- 
μειν  Α  ||  25  μειεροφα^ονμεν  Α  \  ημειν 
Α  ||  26  αισθίειν  Α  ||  27  μιεροφα-γεια 
Α  ||  33  πατρεων  Α  ||  34  πεδευτα  Α  \\ 
35  ιεροσννη  Α  \\  38  δε(Τ7Γοσ:$  Α 

VI  2  Ύερεον  Α  ||  3  μαο-τιξειν  Α  || 
4  ττισθητι  ΚΑ  ||  5  ονφω  Α  ||  6  απεξε- 
ναιτο  Α*νι<1  (αττε^ενετο  Α?)  |  κατερ- 
ριτο  Κ  ||  7  ακλεινη  ΚΑ  ||  8  ε^αΐΊστετο 
Α  ||  15  ϋποκρεινομενος  Α  \\  ι6  αίκεί- 
σ^εΐ5  Α  ||  17  ̂/χ-βΓΙ  Α  |  νποκρείνασθαι 
Α  ||  19  παραδιγμα  Κ  I  μιεροφαγειας 
Α  ||  2θ  καταΎ~/ε\ωμενοι  Α  ||  2  2  7Γεδε5 
Α  ||  23  μέλλεται  Α  ||  26  μεχρει  Α  |Ι 
28  ειλεω?  Α  ||  35  επιδικννμι  Κ  ε7τει- δικννμι  Α 

VII  2  κατ  ε  κ  ει  ξο  μεν  ο$  Α  ||  4  <«κ«- 
σροίϊ  Α  |  εκεινησεν  Α  ||  5  μενομενονς 
Α  ||  6  α£ιαι  Α  |  μιεροφα^εια  Α  \\ 
7  συμφωναι  Α  ||  8  δι  Α  ||  9  εννομειαν 
Α  ||  ιι  καθωπλεισμενος  Α  ||  15  &φρα· 
7615  Α  ||  22  ττερικρατησιεν  Α  ||  24  ρ-ΐ- 
ρακισκοι  Κ VIII  ι  μιαιροφαγησαι  Α:  ΐΐεηι  12 
Κ*,  29  ΚΑ  ||  2  ϊλικια.5  Α  ||  3  Ίερεα* 
Α  ||  4  τροσεμιδιασεν  Α  \\  6  σννιξαντας 
Α  |  δννεμην  Α  \  απιθουντας  Π  || 
7  λημψεσθαι  ΚΑ  ||  9  διαθησθαι  ΚΑ  | 
απιθειαϊ  Α  \  ανα^κασεται  Α  \  διναις 
Κ  |  απολεσε  Κ*  (-σαι  Κ0·3)  ||  ίο  κατε- 
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λεησαται  Κ  |  οικτιρομαι  Χ  ||  1 1  δαλο- 
Ύίεισθαι  (δίο)  Κ*  δια\ο*γιεισθαι  Κ^3· Α  |  απιθησασιν  Κ  \  αποθανιν  Κ  | 
αποκιται  Κ  ||  12  πισιεν  Κ  ΑΠ  ||  13  τβ 
(3°)]  ταί  Α  |  χιρας  Κ  ||  14  μιρακια 
ΚΑ  |  σεβεσθαι  Κ  ||  15  δι^α  ΚΑ  || 
ΐ6  διλοψνχοι  ΚΑ  ||  1 7  πισθιημεν  Κ 
πισθειημεν  Α  ||  ι8/?αΐϊ>ουΑ  |  απιθιαν 
Κ  ||  19  απιλας  Κ  ||  2  ο  κατοικτιρησωμεν 
Α  ||  21  απιθονντες  Κ  ||  2  2  ̂ μεΐί*  Α  | 
0ια  Κ  |  φοβ-ηθισιν  Κ  ||  26  φιλονικία 
ΚΑ  |  αρεσκι  Κ  |  πισθεντας  Α  ||  29  ω- σται  Π 

IX  ι  αποθνήσκω  Κ  |  παραβαινιν 
Κ  ||  2  ενπιθεια  Α  |  χρησεμεθα  Α  || 
3  παρανομειας  Α  |  μεισων  ΚΑ  ||  5  εκ- 
φοβις  Κ  |  ̂Α16^  Α  |  απιλων  Κ  |  ουχει 
Α  ||  6  υπομιναντες  Κ  |  Κ  ||  7 
ρα^ε  Κ  |  θανάτωσα  Κ*ν'ά  (-σευ  Κ?)  | 
βλαπτιν  Κ  ||  9  μιαιροφονειαν  Α  \  θιας 
Κ:  ίΐ6Πΐ  32  ||  ίο  απιθονντων  Κ  | 
εχαΚεπενεν  Α  ||  1 1  βραχειονας  Κ  || 
13  κατατινομενος  ΚΑ  |  εγειι>ετο  ΚΑ  || 
15  θων  ΚΑ  ||  17  μιαιροι  Α  |  τέμνεται 
Α  |  πυρονται  Α  \  στρεβλονται  Α  || 
ΐ8  7Γίσω  ΚΑ  |  παιδαις  Κ  ||  19  προσ- 
επικατετινον  Α  ||   22  νπεμινεν  Κ  || 
23  μιμησασθαι  Κ  μειμησασθαι  Α  \ 
Χιποτακτησητε  Κ  Χιποτακτησηται  Α  | 
εξομοσησθαι  Κ  |  στρατενσασθαι  Α  \\ 
24  ειλεωϊ  Α  |  ε#ίΊ  Κ  |  *γενηθισα  Κ  || 
26  καρτεροψνχειαν  Α  ||  27  φα*γιν  Κ  || 
29  πατρειον  Α  \\  30  ωμοταται  Α  || 
31  επικονφιζομε  Α  ||  32  απϊλαις  Κ  | 
μιαιρωτατε  Α 

Χ  2  αγνοείται  ΚΑ  |  εσττιρεν  Κ  |[ 
4  εχεται  Α  |  θεληται  Α  ||  5  αναμο- 
κλευο\τες  Κ*  (αζΌ.μ.οχλ.  Κ0·3)  ||  6  /?ρα- 
χειο^αϊ  Κ  ||  ίο  ημις  Κ  |  μιαρωταται 
Α  ||  ιι  μιεφονιαν  Κ  ||  1 3  πισθεις  ΚΑ  || 
14  διλανδρησαι  ΚΑ  ||  ι6  τνρανναι  Α  \\ 
17  πανμιαιρωτατος  Α  ||  21  0ιωι>  Κ 

XI  2  τνρανναι  Α  (ΐΐεηα  2ΐ)  ||  3  κα- 
τακτινας  Κ  ||  4  μισαρεται  Α  |  μεισαν- 
θρωττε  Α    ||    12   επιδιξασθαι  ΚΑ  || 
13  μιρακισκος  ΚΑ  |  αττολνεσθε  Κ  || 
14  ηλίκεια  Α  \  ϊλικιωτης  Α  \\  ιβ  μι- 
αφοφα-γονντας  Α  ||  ΐ8  κατατινομενος 
Κ  V  ||  22  καλοκα"γαθεια  Α  |  καθω- 
πλεισ  μένος  Α  ||  23  καινουρΎαι  Α  \ 
πολεμιαι  Α  ||  24  μιρακια  ΚΑ  ||  25  μ'- 

αιροφα*γιαν  Κ  μιαι ροφα"γειά\  Α  |  κατα- 
λύσεις ΚΑ  ||  26  ·?7με«/  Α  ||  27  Α  | 

ανεικητον  Α 
XII  ι  παρε*γεινετο  Α  ||  2  κατοικτι- 

ρησας  Α  \  δινως  ΚΑ  ||  4  απιθειαν  Α  \ 
πισθειεις  Α  (δϊο)  πισθειης  V*  (πεισθ. 
V3)  ||  5  ττισ0εί5  ΚΑν*  (ττεισθ.  V3)  || 
6  ενπιθη  Υ*  (-πειθ.  V3)  \  περιλιπο- 
μενον  Κ  ||  7  νστρον  λΓ*  (ύστερον  V1)  || 
8  ατΓολυσαται  Α  ||  9  ε"""  Α  |  επα^ε- 
λεια  Α  ||  1 1  ανοσιαι  Α  \  ασεβεσταται 
Α  |  ηδεσθεις  V  ||  13  θηριωδέστατα*. 
Α  |  στοίχιων  Κ  ||  ι8  ειλεως  Α  || 
19  τιμωρήσετε  Κ*  (-ται  Κ€·3)  ||  2θ  ε- 

ρείΐ/'ε  Κ XIII  ι  ευσεβείς  V*  (-βης  λ7*)  || 
3  ρυρει  Κ  ||  4  παρειδιν  Κ  ||  9  τΡί?  ̂   | 
καμεινου  Α  ||  ίο  διλανδρησωμεν  ΚΑ  | 
αποδιξείϊ'  Α  ||  1 1  0αρρι  Κ  |  αδελφαι  Α 
(ΐίεπι  ι8)  ||  12  μνησθηται  Α  \  εσται 
ΚΑ  |  χιρι  Α  |  σφα*γειασθηναι  Α  | 
νπεμινεν  Κ  ||  13  φεδροι  ΚΑ  |  θαρρα- 
Χαιοι  Α  ||  ι6  καθωπλεισωμεθα  Α 
καθωπλισ.  V*  (καθοπλ.  V3)  \  θιου 
Κ  ||  17  επενεσονσιν  Α  \\  19  «7" 
νοείται  ΚΑ  ||  23  καθεστηκνιης  Κ  || 
2  5  καλοκα-γαθειας  Α  |  επετινεν  Κ  || 
26  ποθινοτεραν  Κν*  (-θειν.  ΥΆ)  \ 
κατεσκευαζε  ΥΆ  ||  27  κατεκειζομενονζ  Α 
κατεκιξΌμ.  V*  (καταικ.  V3) 

XIV  2  βασιλεικωτεροι  Α  ||  4  Α"/οα- 
κιωι/  ΚΑν*  (μεφ.  V3)  |  εδίλιασε^ 
ΚΑν*  (εδαλ.  V*)  ||  6  κείνται  Α  | 
μιρακες  Κ  :  ΐίειη  8  ||  7  πανα^ιαι  Α  \ 
κοσμοποιειας  Α  ||  8  εβδομαδαν  Κ* 
(-δα  Κ?)  ||  9  ν/*!-*  ̂   |  σκίνων  Κ  |  φρειτ- 
τομε\  Υ*  (φριττ.  ΥΆ)  ||  ίο  δυνάμεις 
Α  ||  ιι  η-γεισθαι  ΚΑν*  (-σ0ε  V3)  || 
15  πετηνων  Κ*  (ττετιν.  Κ?)  [  οικείας Α  ||  ι6  αττοτΐΛΤ4  Κ  ||  ι8  δει]  δι  ΚΑ  \ 
επιδικνυναι  ΚΑ  ||  19  μελλισαι  Υ  (δϊο) 
||  2ο  μετεκεινησεν  Α 
XV  ι  λο-γίσμαι  Α  \  τνρανναι  Α  \ 

ποθινοτερα  Υ*  (-θειν.  Υα)  ||  4  ̂ εννψ 
θισϊ\  Κ  ||  9  κα\ο~γαθειαν  Α  (πιο)  |  εΐ'7τι- 
^ιαΐ'  Κ  |  φιλοστορΎειαν  Α  ||  ίο  ανδριοι 
Κ  ||  1 1  λο-γεισμον  Α  |  ε  Α  |  πανποι- 
κειλοι  Α  |  μετάτρεψε  Α  ||  13  ̂ οναιων 
Α  |  τροχιά  Αν  ||  15  ̂ ενια  Κ  || 
17  Ύουναι  Α  ||  19  προσημιουμενους  Κ  | 
2θ  αποδιροτομουμενας  ΚΑ\Τ*  (απο- 
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[ΑΡΡ. 
δεφ.  V3)  |  εδρακνσας  Α  (δίε)  ||  21  σι· 
ρηνιοι  V*  (σβιρ.  V3)  ||  23  ανδρκασας 
£\Α  |  επετινεν  ̂   |  παριδίν  £\  ||  24  7€,/" 
ϊ>εα  ̂ Α  ||  25  διΐΌυ$  ΝΑ  ||  29  εκδικαι 
Α  |  αθλοφοραι  Α  ||  30  ανδρίωτερα  Ν  || 
31  κόσμω  πλήθει  V  (δΐο)  ||  32  υπε- 

XVI  ι  76Ρεα  |  νπεμινεν  Κ  | 
ωμό\ο^ουμενω$  V3  \\  ι  απεδίξα  Κ  || 
3  καμεινοϊ  Α  |  φίλοτεκνείας  Α  |  ττεριε- 
κεει>  ̂   ||  5  δίλοψνχος  &\Α  ||  6  τρισ- 
αθλεια  Α  ||  7  κυοφορειαι  Ν  ||  8  υτε- 
/χιρα  ̂   ||  9  κληθισα  Ν  ||  ίο  κάλλιπες 
Ν  χαλ|λιτταΐ5  Α*νίά  (καλλ.  Α1?)  || 
13  εικετευοι/σα  Α  ||  14  στρατιωτεί  Α  | 
πρεσβντει  Α  ||  15  ιστηκις  Ν  κττικευ 
V*  (ειστηκ.  V3)  ||  ιό  ενα~γωνι.σασθαί 
ΧΑν*  (-σ0ε  V3)  ||  ΐ8  αναμνησθηται 
Α  |  μετελαβεταί  Α  \  απελαυσαται  Α  \\ 
19  οφιλεται  ΝΑ  |  υπομαινείν  Α  || 
2ΐ  καμεινον  Α  \  νπεμίναν  Ν  ||  22  νμυ 
Ν  |  χαλεπαινηται  Α  χάλεπανεταί  Ν  || 
23  ανθειστασθαί  Α  ||  24  επεισαι  Α 
επισεν  Ν 

XVII  ι  ψαυσιεν  Α  ||  3  ακ\εινω%  Α  \ 
σισμον  ΝΑ  ||  4  ϊεροψυχαι  Α  ||  5 
Ν  |  εστηρησαί  V*  (-ρισ.  V3)  ||  6  7ται- 
δοποιεια  Α  ||  7  ̂φρειττον  V*  (εφριττ. 
V3)  |  νπομινασαν  Ν  [|  8  μ^ιαν  ΝΑΥ* 
(μνειαν  V3)  ||  9  7εΡ6α  ̂   γηραιά  V3  |! ίο  νπομιναντες  Ν  ||  ιι  0ιο$  Κ  || 
12  ηθλοθετί  Ν  |  νεικο$  Α  ||  13  ενηθλι 
Ν  ||  14  ε0εωρι  Ν  ||  ι8  0ιω  Χ  ||  19  χι- 
ρα$  Κ  ||  22  εκινων  Ν  (ίίεπι  23)  II 
24  ανδριους  ΝΑ  |  παιζομαχίαν  Α  | 
πόλωρκειαν  Α  \  πολεμειους  Α 

XVIII  ι  πειθεσθαι  Αν*  (-σθε  V3)  | 
ευσεβίτε  Ν  ευσεβειται  Α  ||  2  ̂ είνω- 
σκοντες  Α  ||  3  εκιι>οι  Ν  \  θιας  Ν  || 
4  εννομειαν  Α  \  αναναιωσαμενοϊ  Α  \ 
πο\εμεωυ$  Α  ||  5  οΧΚοφνΚεισαι.  Ν  || 
6  εστρατοπαιδευσεν  Α\  \\  7  οΐ'Κ  V*" 
(ουχ  V3)  ||  8  λυμαιων  V*  (-μεων  V3) 
ΐ)ΐδ,  Χνμαιων  (2°)  Ν  |  ερημειας  Α  | 
παώιω  Α  |  παρθενειας  ΑΥ*  \  εμινα 
Ν  ||  9  εκ«Ό$  Ν  |  κερο|  Α  ||  15  εμελωδι 
Ν  ||  2ΐ  ποικείλοίς  Α  \  απεκπνεν  Κ  || 
22  θία  ̂ Α 
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II  13  εμπε^μον  χ  ||  19  εξηλιψας 
Γ  ||  23  απερρίφει  γ 

IV  2  κατακρίναι  γ  ||  17  ττενία  γ  | 
απορία  χ  ||  23  ηρεμωσεν  χ 

VI  5  πτωηθησεται  χ 
VIII  6  ανελο^/ησαμεν  χ  \\  13  αφαι- 

δρω  τα  ||  ι6  αισχατου  γ  ||  ι  8  ηπαντη· 
σαν  χ 

IX  2  ε#ζ>?7  γ  ||  14  αφεσει  χ 

Χ  4  αγα7Γ0ίτα$Γ  ||  7  οτι0ί  Γ*  (όσιοι 

Γ1) 

XII  8  κΚηρονομισαισαν  χ 
XIII  8  προτοτοκου  χ 
XIV  3  ερρί-ζομενη  χ  \  εκτεΐΚησονται  χ 
XV  6  ουκ  γ  ||  ίο  α.7τολεια  γ 
XVI  1 3  εζΊσχι-σαι*  Γ*  (-στ;ϊ  ι1) 
XVII  5  ηρετησω  χ  ||  6  ε7τιγ7αλω  Γ  || 

14  εμπε^μον  χ  \\  41  ισχύει  Γΐ  ίίειη  43 

ΩΔΑΙ 

I  8  τιχοϊ  Α  |  εμμεσω  Α:  ϊίβιη 
19  II  12  εξετεινες  Α  ||  ΐ8  εωνα  Α  || 
19  αναβάτες  Α 

II  2  προσδοκαστω  Α  ||  4  αληθείνα 
Α  ||  6  α^τα7τοδοται  Α  ||  7  σννεταί 
Α  |  αιττ/  Α  |  γεναιων  Α  ||  II  σ^ε- 
ττασε  Α  ||  14  πυρρού  Α  \\  17  κείΌΐ 
Α  ||  2θ  δε^ω  Α  ||  21  ιδωλου  Α  || 

22  οραιων  Α  \\  ΐ\  ορναιων  Α  \  οπι- 
στοτονοζ  Α  ||  3°  μετακεινησονσιν 
Α  II  35  «Ύ1^  Α  ||  3^  παριμενον* 
Α  ||  3^  βσ^ιεται  Α  |  επιννεται  Α  || 
39  ειδετε  1»5  Α  |  εξερονμενος  Α 

III  3  λαλείται  Α  |  7"ω<Γί;«ω,'  Α  || 
4  αποιμαζων  Α  \\  5  π\ηρη$  Α  \  πι- 
νωντεί  Α  \  στφα  Α  ||  7  ταπινοί  ΑΤ  || 
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ΑΡΡ.] ΩΔΑΙ 

δ  ε^ιρι  Α  ||  9  ισχύει  Τ  ||  ίο  ασθενην 
Α  |  δυναμι  Α  |  εμμεσω  Τ  |  του  βίδ 
50Γ  Α 

IV  ΐ>  9  μαθεται  Α  ||  ίο  €ίδΐ7  Α  || 
II  ηδισαν  Α  ||  14  βιδωσΊΙ  Α  ||  17  ερ- 
7«^"βι  Α  |  Α  ||  2θ  ταμία  Α  | αττοκλισον  Α  |  αποκρυβηθει  Α 

V  3  0λι^ι  Α  ||  5  απωσμε  Α  || 
6  οραιων  Α  ||  8  εκλειπιν  Α  ||  9  ε~ λαιο?  Α 

VI  2  εμμεσω  Α  \  εν^ιξειν  Α  \  ανα- 
διχθηση  Α  |  ελαιοι/Σ  Α  ||  3  κατασκειου 
Α  ||  5  παιδιλοις  Α  ||  ίο  φαντασίας] 
φαντιας  Α  \\  12  ωλι-γωσης  Α  \\  ι6  ανα- 
τταυσωμε  Α  |  θλιφαιως  Α  ||  17  ελεαϊ 
Α  |  παίδια  Α 

VII  ιι  ειδω  ϊ>'ΐ5  Α  ||  12  ειστο%  Α  \\ 
13  πρωί]  ηρωί  (δϊο)  Α  ||  14  χελειδων 
Α  |  εξίλατο  ΑΤ  ||  15  αφιλατο  ΑΤ  || 
ι6  εξηγιρας  Τ  ||  17  ιλου  Τ  ||  2θ  παι;- 
σομε  Α 

VIII  3  κλισας  ΑΤ  ||  4  φριττι  Α  | 
δυναμαιως  Α  ||  5  απΐλης  ΑΤ  ||  6  β- 

λαισά Α  |  εττα^ελειας  Α  ||  7  πολυέ- 
λαιος Α  ||  9  '&ϊ'  Α  ||  ίο  σείδηρον 

Α  |  ανανενσεΑ  |  προσοχθεισματα  Α  \\ 

13  αίτονμε  Α  |  δαίομεϊΌ5  Α  |  τηρητις 
Α  ||  14  δι£τ?5  ΑΤ  |  α^αθοσυνψ  Τ  | 
σωσυ  Α  |  ελοαοϊ  Α  ||  15  δυνάμεις  Α 

IX  2  7  αληθεινα  ΑΤ  |  ει/0ιαι  Τ  || 
30  ενετιλω  Τ   ||    31  ο,ληθεινη   Τ  || 
32  εκχθρων  Α   \   εχθειστων   ΑΤ  || 
33  άνοιξε  Α  \  ονιδος  Τ  ||  35  ελαιοϊ 
Α  ||  3^  καρπωσε  Α  \  ελαιος  Α  || 
39  ταπινωσεως  Α  ||  4°  εκτέλεσε  Α  || 
42  ελαίου  Α  \\  44  εντραττιησαν  Α  \ 
ενδιγνυμενοι  Α  ενδικνυμενοι  Τ  |  κα- 
ταισχυνθιησαν  Α  \  συντριβιη  Α 
Χ  57  εε^  ευλογείτε]  ευλογείται 

(οχο  6ο)  Α  |  υμνείτε]  υμνείται  (οχο 
58,  68)  Α  |  υπερυψουτε]  υπερυψουται 
(εχο  6ι,  63,  7^)  Α  II  7°  Χιόνες  Τ  || 
74  νμνιτω  Τ:  ΐΐοηι  83  II  79  «εινου- 
μενα  ΑΤ  ||  87  ταττινοι  Τ 

XI  48  ταπινωσιν  Τ  ||  5°  ελαίοξ 
Α  ||  52  7"α7Γ«Όΐ;5  Τ  ||  53  πινωντα-% 
ΑΤ  |  εζαπεστιλεν  Τ  ||  54  ελαιοι^  Α 

XIII  69  η~/ιρεν  Τ  ||  7*  μεισουντων 
Τ  ||  7^  ελαί05  Α  ||  αιτοιμασαι  Α  \) 
78  ελαιους  Α  ||  79  σκοτι  ΑΤ 
XIV  3  ευδοκαα  Α  ||  φ  τταρατινον 

Α  |  ελαιος  Α 
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(Α)  Οοη-εείίοηδ  οί  ίΐιε  Ιεχί  οί"  Ύοΐδ.  I.  3.ηά  II.,  οοί&ΐηεά  ογ  3.  εοΐΐαίίοη οί  ίΐιε  ρΐιοίο§Γ&ρ]ΐδ  οί  Α  (Οεη.  ΐ.  ι — χΐνί.  28)  αηά  Β  (Οεη.  χΐνΐ.  28 — 
εηά  οί  Τοοϊί);  οοπιηιιιηίεαίεά  ογ  Όχ  Νεδίΐε  (εί.  ρρ.  χνΐϋ,  χΐχ). 

νοι..  I. 

Οβη.  χνΐϋ  15  άείε  αύτη  |  33  ό^^6  °  II  χχϊν  2ο  φ]  έπί  ||  χχνϋ  ι  Ίσάκ  \ 
Μ)  σοι  3°]  σε  |  4°  έκΧύσεις  ||  XXX  15  μανδραγόρους  \  ιβ  άπόδος]  +  μοί  ||  χχχϊ  43 
νιοι  ι°]  ρΓ  ο'ι  ||  χχχίν  ι  ένχωρίων  ||  χχχνϋ  ι8  άείε  τον  2°  ||  χχχνϊϋ  ι6  νύμφη] 
ρΓ  η  ||  Χΐί  14  από]  έκ  ||  χϋν  ι  άείε  ό  |  ίο  'έσται  2°]  ρΓ  αύτός  \  22  καταΧείπη  || 
χΐν  7  ΰμιν]  υμών  ||  χΐνϊ  27  άείε  ψυχαι  3°  |  3°  έπειδή  ||  χϋχ  19  αυτόν  2°] αύ-τών 

Εχοά.  VI  1 5  Ίαμειν  ||  νϋ  5  εκτείνων  |  ίο  'έριψεν  ||  νϋί  17  Α»  τε]  και  4ν  ||  XV  2 
μοι  2°]  μου  ||  XXI  6  άείε  και  ι°  ||  χχνϋ  12,  13  βάσεις]  ρΓ  αί  ||  χχχΐ  6  χοι^- 
σονσιν  ||  χχχϋ  21  ε?7τεϊ>  ||  χχχϊν  29  Ί&ωνσψ  ||  χχχνϋ  2  πηχών]  πήχεων  | 
πήχεων]  πηχών  |  13  πέντε  και  δέκα]  πεντήκοντα  ||  ΧΧΧνϊϋ  27  μαρτυρίου  || 
χχχϊχ  2  2  άείε  τω 

Ι.θν.  ϊ  5  σφάξουσι  ||  ϋ  ίο  άείε  τών  2°  ||  νϋϊ  29  Μωσ^  |  30  αύτοΰ  3°]  +  μετ 
αύτοΰ  ||  ΧΪ  43  ττάσι  |  44  πάσιν  ||  ΧΪΧ  31  έγγαστριμύθοις  ||  XX  21  γυναίκα]  ρι* 
την  ||  χχϋ  ι8  ανθρωπο$]  + άνθρωπος  ||  χχνϋ  32  άείε  δε 

ΝΐΙΐη.  ϊ  1 2  Άχιέζερ  |  49  Λευεΐ]  ρι-  την  ||  VI  25  εύλογήσαι]  έΧεήσαι  ||  νϋ  30 
Έλίσούρ  2°]  Έδισοι/ρ  |  6ο  Ταδαιωνεί  ||  ΧΪ  15  δ']  δέ  ||  XV  36  αύτοΰ]  αύτόν  || 
XX  5  ανήγαγες  I  28  άείε  τον  ι°  ||  χχΐ  ι  κατεπρονόμενσαν  |  1 8  έξεΧατόμησαν  || 
χχϊϋ  7  ετ']  άπ-'  ||  χχίν  7  βασιλεία  2°]  ρΓ  ή  |  9  κεκατήρανται  ||  χχνί  12  Ίαχίνεί] 
ρϊ  ό  |  ΐ6  ΣηΧωνεί  \  19  θωλαεί  |  6ο  έγενήθησαν  ||  χχχϋ  35  Σωφάρ  \\  XXXIV  ίο 
,Αρσεναεϊν  |  2  2  Βακχεΐρ  |  20  'Ο^α  ||  χχχν  8  κατακληρονομήσοί'σίΐ']  κΧηρονο- 
μήσουσιν 

Ββΐΐΐ.  ϋ  20  Ίίοχομμείν  ||  IV  12  ομοίωμα  ουκ  εΐδετε  |  15  οϋ\'  εΐδετε  ομοίωμα  \\ 
νϋ  6  προείΧατο  \  8  Κι//ηο5  ύμάϊ  ||  νϋϊ  13  'έσται  σοι  ||  ϊχ  5  ήμών]  υμών  I  ι9 
άείε  του  ||  χϋ  25  άείε  και  ι°  ||  χν  ι8  [σε]  (οηι  Β)  ||  Χΐχ  19  ύμών]  +  αύτών  \\ 
χχϋϊ  3  «αι  ι°]  ουδέ  ||  XXX  12  άνω]  +  εστίν  II  ΧΧΧϋ  6  άείε  και  επΧασέν  σε  | 
39  άποκτέννω  |  άείε  καί  ή  μαχαιρά  μου  φάγεται  κρέα  ά0'  αϊματος  ||  ΧΧΧΪϋ 
27  άείε  και  3°  II  ΧΧΧίν  5  <ϊβ1ε  δ 

108.  XI  3  7^]  II  χΐϋ  5  Γαλγαά  |  6  Μασερεθμεμφωνμάιμ  |  27  Βαιν- 
θαναβρά  \\  χν  31  Μαχαρει^  |  59 Ά  Τατά^ι  |  02  2άδω/Α  ||  ΧΪΧ  26ΈΧειμέΧεκ  || 
χχίν  4  άείε  και  3° 
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Ιτιά.  ϊν  5  Ρα/χά]  Βαμ,ά  ||  νί  35  ̂εΐε  *ν  3°  I  39  2°]  δε  ||  νίίί  $2  Αβιεσδρί  \\ 
IX  9  δοξάσουσι  \  ίο  ΒηθμααΧλών  \  ΒηθμααΧλών  |  35  Γάλα]  Γάλααδ  |  39  Γάαλ] 
Γάλααδ  ||  Χϋ2  €Ϊπαν\  +  αύτφ  |  31  εάν]  ρΓ  05  |  33  Έβελχαρμείν  \  35  *7ω  61Ά«] 
εγώ  εί        ||  Χΐϊ  15  Έλλήχ  ||  XVI  14  ϋπνου]  +  αύτοΰ  ||  XXI  17  τών]  τω 

Β,ΐΐΐΐΐ  ί  ι  Βαιθλέεμ  ||  π  8  θυ^άτηρ  ||  ϊν  14  κατέλυσε 
1  Κ,β^η.  Π  ι  εν  εχθρούς  μου]  επί  εχθρούς  \  ίο  τον  κύριον:  ιίεηΊ  12  |  12 

άείε  οί  !|  ϊϋ  2  ήδύνατο  ||  ϊν  21  Οΰαί  Βαρχαβώθ  ||  V  6  άείε  ή  |  8  άείε  Ισραήλ 
2°  ||  VI  2θ  άναβήσηται  \\  νίί  ι  άείε  τον  2°  ||  ίχ  1 3  άείε  εις  ι°  II  Χίϋ  2  άείε  και 
4°  |  ι6  ε>  2°]  εις  ||  χίν  ι  άείε  ή  ||  XX  38  άι>ελε£ε  ||  χχί  2  Μαεμωζ/εί  |  5  ̂έ-γονε  \\ 
χχϊϋ  19  Νεσσαρά  ||  χχνί  19  θυσία*  |  25  «ίϊ  αύτοΟ]  είϊ  την  όδόν  αύτοΰ  ||  χχίχ  ι 
Άεδδώΐ'  ||  XXX  14  του]  τον 

2  Κβ£η.  ϋ  9  θασ-εφεί  ||  ϊν  8  είπαν  ||  V  ι6  Έλί0άλατ]  Έλφάλατ  ||  IX  13 
άείε  αύτός  ι°  ||  XV  5  έξέτεα'*  ]  ι8  Χεττεί]  ρΓ  ό  ||  χνί  23  του  2°]  τφ  ||  χνϊί 
3  ειρήνη  |  12  άείε  τοί?  αϋτοΟ  |  25  Ίοθδρ  ||  χΐχ  27  τό  καλόν]  +  ενώπιον  ||  χχί  14 
άείε  τά  3°  |  ι6  ΊεσβΙ  |  19  αύτου  ||  χχϋ  2  μοί]  μου  ||  χχϊϋ  4  II  ΧΧίν  6  Να- δασαί 

3  Κθ§Ίΐ.  ϋ  3θ  άείε  7τρόϊ  Ίωά/3  ||  ϊν  4  Σαδούχ  |  καθισταμένων  :  ΐΐεηι  7  (Α)  | 
9  Μαχεμάϊ  |  Βαιθλαμάν  |  13  Έρετα/3άμ  |  2θ  καθεσταμένοι  ||  V  4  άνέπαυσε  || 
νί  17  τοίχου,  τό  τι-λευρόν]  τοίχ.  τό  πλευρόν,  τό  πλευρόν  ||  νίίί  36  λαω]  δούλω  || 
ΪΧ  3  οφθαλμοί]  ρΓ  οί  ||  Χ  2 1  άείε  και  3°  I  29  ττόλεσι  ||  χί  I  Άμμανίτιδας  \\ 
χϋ  21  έξεκλησίασεν  |  246  ί^]  ή  |  24§  ήρρώστησε  \  είπε  \  24  πα  έξολεθρεύσω  || 
χνί  7  άείε  υίοΟ  |  34      δ  ||  ΧΪΧ  ίο  ζητούσι  |  1 1  μετά]  ρΓ  και 

4  Εβ£η.  V  21  έδίω^ε  ||  Χίί  ΐ6  είσηνέχθη  ||  XVI  15  αΰτ^]  αύτό  ||  χνίί  24 
κατωκίσθησαν  2°]  κατφκησαν  \\  χχϋ  13  εκκεχυμένη]  ρΓ  ή  |  άείε  τούτου  2°  |  14 
θεκκουαύ  ||  χχϋί  ίο  άείε  τον  2° 

νοι..  II. 

1  Ρ&χαΐίρ.  ϋ  3  Χαναανείτιδος  |  23  Καναά<?  |  55  Σωκαθιείμ  ||  ίϋ  ι  Άβει*γαία  \ 
17  Άσείρ  |  2θ  Άροβάσοκ  |  21  Φαλλετί  ||  ίν  7  Άοάδα$]  Λοάδαε  |  42  Φαλαετ- 
τειά  |  Ίεσθέν  ||  νί  29  Σομεει  |  55  7??]  τΐ?  II  γϋ  χ9  Ίααί>  |  21  Ζάρεδ]  +  υίθ5 
αύτοΟ'Ό^αρ  και  Έλαάδ  ||  νίίί  ι6  Ίωαχάν  ||  ίχ  29  καθιστάμενοι  ||  χί  6  Σαρουίά  | 45  ΣαμερεΙ  \\  XV  3  εξεκλησ.  (ΐίεηι  2  ΡαΓ3.1ίρ.  ν  2,  3,  **ίν  6)  ||  χχίίί  12  Ίσσαάρ  || 
χχίν  2θ'Ιαδειά  [|  XXV  3  Ούρει]  Σούρει  \\  χχνί  4  2ωχάρ  |  32  οί  δυνατοί  δισχίλιοι  || χχνϋ  4  ίθΓ5  1ε§  ό  6Κ         (οί  12,  13,  14) 

2  ΡΕΓΗ,Ιίρ.  ί  2  αρχουσι  (2°)  ||  ϋ  3  α^τω  (2°)  ||  ίν  ι  -πήχεων  (2°,  3°)  II  νί  27 
αυτών  παίδων]  των  παίδων  σου  ||  ίχ  1 5  <3ε1ε  καθαροί  2°  ||  χνί  5  Άβαασά]  Βα- 
ασά  ||  XX  14  Έλεαήλ  ||  χχϋ  ι  "Αραβες]  ρ  γ  οί  ||  χχϋί  2θ  /3ασιλε'ωϊ]  ρΓ  τοΟ  || 
XXV  14  αύτψ  ||  χχνί  14  ήτοίμασεν  ||  χχίχ  ΐ9'Αχα5  ||  χχχϋ  3  συνεπίσχυσεν  \ 
8  μετά]  μετ'  |  29  αΰτφ  (ι°)  ||  χχχίϋ  ιι  Μανασσή]  τδν  Μαν.  \\  ΧΧΧΪν  1 8  άείε 
\6^ον  ||  XXXV  7  πάντα]  +  τά  |  15  Ίδειθώμ 

1  Εδάτ.  ί  20  επιχειρεί  \  44  άν^δεί^ε  ||  ίί  6  έν  4°]  ρΓ  και  \\  IV  14  κυριεύων] 
+  αύτών  |  36  ̂στιν  ||  νί  24  πήχεων  Ι^ΐδ  ||  ίχ  31  Ναίδο$  |  φ  άείε  σαβαώθ  |  48 
Άί'ϊ'ία5 

2  Εδάτ.  ίν  7  Άσαρθαθά  |  9  Σαμεέ  ||  νίί  2  Σαλοι)μ  |  ιι,  12  Άρσαρθαθά  || 
Χ  26  Ήλειά  |  28  θαλεί  ||  χί  ι  άβειρά  ||  χνίί  73  Ναθεινείμ  ||  ΧΪΧ  1 5  σιτοδότειαν  \\ 
ΧΧΪί  29  /χ^^ράι^]  ρΓ  την  ||  ΧΧΪίί  4  Έλιασει/3  |  13  Φαδαίά 

Ρεαίπΐ.  χνί  4  έ<ρύλα£α]  ρΓ  έ-γώ  \\  XXXIV  ι  μου]  μοι  \\  ΧΧΧνϋ  ι6  σοι]  σε  || 
Ιν  1 1  κυρίω  ΐ)ίδ]  θεφ  \\  Ιχί  ί  (Ιείε  ό  ||  Ιχνίίί  ι6  οίείε  τό  |  23  σκ-άζ/δαλον]  ρ  γ  εί*  || 
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Ιχχχν  5  πασι:  ίίειη  χον  3  I!  Ιχχχνί  ι  Σειιον  ||  οχχχιχ  7  ένώτιο~αι  Κίίριοϊ] 
ένώτισαι,  "Κύριε, ΡΓΟν.  ϋ  ίο  την]  σην  ||  ϋί  ιδ  εστι  ||  ίχ  ι8  α  όνομα]  όμμα  ||  χνί  7  δεκται  [| 
χχϊχ  13  χρεοφιλέτου  (ϊΐεηα  Ιοβ  χχχί  37) 

Εοοί.  ϋ  19  οΐδεν  ||  V  15  αύτφ  |  17  'ίο~ον  \\  νϋί  14  είσι 
Οαηΐ.  νϋί  4  ταίϊ  'ίσχΛ  Ρ1" 
Ιοί)  Χ  1 1  κρέα  ||  XIV  17  βαλλαντίφ  ||  χΐχ  3  έποίησε  \\  ΧΧΧίί  1 1  άχρι  ||  ΧΧΧΐϋ 

3  σ^νεσυ 
8αρ.  8ο1.  χϊϋ  ι8  τόν]  τό  ||  χίχ  4  προσαναπΧηρώσωσιν 
Βαρ.  8ΪΓ.  ρΓοΙ.  12  τισίν  |  22  βιωτεύειν  ||  χνϋί  ̂ 1  μηδέ]  μη  ||  XX νϋ  ίο 

θύραν]  θηραν  ||  χχχνίϋ  34  στηρίσουσιν]  τηρησουσίν 
ΕδΐϊΙβΓ  Π  6  ήχμαλώτευσεν  II  Ο  5  νπερηφανία  |  1 3  ̂ττλησε  ||  Ό  7  μετέβαλεν  \\ 

νί  5  ό  Αμάν]  άείε  ό  ||  νϋί  9  σατραττΊαις 
ΙΐΜϋίΙΐ  ί  ζ  τψ  πεδίω]  ρ  γ  εν  \  14  έκυρ'ιευσε  \  εκράτησε  ||  νϊί  3  Έσδο^λών]  ρ  γ 

τοΟ  ||  νϋϊ  ι  Έλιάβ  ||  ΐχ  7  έ'δον  ||  χϊϋ  6  καθεΐλεν  |  9  άπεκύλισε  ||  XVI  2θ  κατέ- 

ΤοΙ).  ί  ι  Ύωβιηλ  |  14  Μηδι'αν  |  Μ^δίαϊ  ||  ϋΐ2  άπεστελλε  ||  ίϋ  ιγ'Ασμό- δαυν  ||  ίν  2  Ύωβίαν  |  ίο  εισελ^ειν]  έλθεΐν  \\  νί  ΐ8  Ίωβίας  ||  Χί  8  εγχοισον 

(Β)    ΟθΓΓ6θίϊοη5  οί  ίΐιε  ηοίεδ  οΓ  λΓο1.  III.,  εοΐΐεοίεά  άνιπη§  ΐΐιο  ρι-ερ&Γαΐίοη 
οί  Ιΐιε  Αρρεηάίχ. 

ΙοθΙ  ϋ  27  καταισχυνθη  Κ0·13  ||  ϋϊ  13  υττερχειται  Ν=·υ(2 
Ιοη.  ϋ  ι  κ^τει  Νε ·*>  ̂  
Ζαοίΐ.  νϋί  23  επιλαβωνται  2°]  επιβαλωντε  Ν*  (-νται  Κο15)  ||  χϊϋ  7  ετ] εττι  Γ 
Ιδα.  Χ  2θ  αλλ  ΚΑ<3  |  πεποιθοτε$  κ.τ.λ.  \  αληθια  Ν  ||  χί  1 1  Έλαμιτων  Νί^ 

Αιλαμιτ.  Α  ||  χχίί  3  ττορρω  Χ0·3  ||  ΧΧΪίί  7  τταδο0.  Χ*  ||  XXIV  2  οφείλει  Β^ζ)3  (?  Γ)  | 
2θ  εκΧινεν  κ.  σισθ.  Ιοίδ  βογ  Κ*  ίιηρί'οΐ)  ι°  &ε.  ||  χχίχ  13  το  στοματι  Γ  ||  XXX  ιι 
αφελετε  ι°  |  33  άεϊβ  \  θειου]  θεου  Β5  ||  χχχί  η  (αι  χ.  Ν"^)  ||  χχχίϋ  ι  ιματιω  Κ  | 
15  αίματος]  +  άδικου  <2ηι£  ||  χχχνίϋ  ι  (-θνκις  Ν*)  ||  χϊϋ  ι6  είκαταλ.  Κ  |Ι  χΐίν 
22  απηλ.  ̂ ε·3- ε·ϊ>  ||  χΐν  ι  συ-γκΚισθησονται  Β5  συ-γκ\εισθ.  Αί^Γ  |]  χΐίχ  ι 
εκαΚεσεν  ΚΑ(2  |  5  ο~υνα\χθ.  Β?  |  23  λειξουσι  Β3ΐ3(|)α  (-σιν)  |  26  οιη  και  2°  Κ* 
(ΙιςΛ  Ν"-0  *>)  ||  Π  ι6  ΛίΛ/  |  εοει]  ερω  τη  Ν0·3 

ΙΘΓ.  V  9  εκδίκηση  Κ  ||  νίί  29  κειραι  Κ^Αί^)  ||  Χ  15  εμπεπαιγμενα  ΒΛΪ>  Α^ 
εμπαιπαι^μ-  Κ0·^  II  Χίί  3  α^  ονιδισμων  Ν  ||  XV  2  μαχαιραν  Ηδ]  χαραν  ̂ *  || 
χχί  13  πεδινην  Β^Κ  ||  χχίϋ  9  (Π^είτρ.  Β?  |  συνεΐχ.  Β?  ||  χχνϋ  30  ττλατιαυ 
ΚΑ  ||  Χϊϋ  8  1&ξ  ημων  4°,  5°] 

ΤΙΐΓβη.  ϋ  ι  Σιων  Βι5ΚΑ^  |  22  καταλελιμμενος  Α(^* 
ΕζθοΙι.  νϋ  3 — 9  =  7'  8>  9?  3>  4»  5»  6  ίη  Α^  ||  χί  ι  ειδον  Β&ι>Γ  ||  χχνϋί  25 

οπι  και  4°  Α(^?  ||  χχχνίϋ  14  αάά  (οηι  και  ειττε  0/νιά) 
ϋαη.  (Τίΐ.)  ίί  41  κεραμεου  ΑΕ?  <ηι£>  |  47  0  α7Γ0/<:·  ̂  
1  Μαοο.  ί  ι7  ελεφασιν  Κε·3  ||  ϋ  33  €ι7Γ0,/  ̂   I  3^  κνφρους  Κ*  ||  ϋί  ι6 

τ?77·]  ρι*  και  V        η^ισαν  V  |  36  πασιν  \  41  (προστεθ.  V*)  ||  ίν  5 
Κοργια*  Α  |  15  Ια^ειαϊ  Κ?  |  26  συμβεβηβοτα  Α  |  30  ειδοϊ'  Α  ||  V  48  απέ- 

στειλε ||  νϋ  ιι  ειδον  ||  ίχ  56  εκινω  Ν  ||  Χ  13  τον  τόπον]  τονον  V*  [τον 
τοπ.  V3)  |  3ο  "Σαμαρειτών  V  ||  41  δωσουσιν  (-σι)  δοσ.  V*  ||  χί/;ν  Λτ  Λξβ' 
V*  ίη  33  (συντηρ.),  34  (Α0ερ.  <?/  συνκυρ.),  37  (β7Γΐ/Αελ.),  38  (ειδεν),  55  («τολ.)  || 
χϋ  3ΐ  Ζαβαδεους  ΚΑ  |  52         επενθησεν  V*  (-σβ  V3)  ||  χϊϋ  45  ("Ι1"  V*)  Η 
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XV  9  ωκοδομησεν  Κν*  |  39  πολεί*]  ττυλα*  Κν  |  εδιωκεν  V*  |  41  -σωσίν  V*  || 
XVI  #™  V  Ιέ^Υ*  ζη  9  (ωκοδ.),  21  (αττεσταλκε)  |  ιι  αί/ί/  καθιστάμενο*  V3 

2  Μ&ΟΟ.  ί  27  60βιδε  Α  ||  νϋ  ι  συλληφθέντα*  V  ||  νϋί  17  (-πειμενη*  Α)  | 
33  εκομησαντο  V*  ||  Χ  1 7  ήττων  V*  |  2θ  φιλαρ"γυρισαντε*  V*  ||  χί  /γ<7  V 

V*  ζ'τζ  14  (ττασίν),  15  (εδωκεν)  |  32 — 33  Ρνο  ερρωεθαί  ΐ€£  ερρωσθαι  \\ 
χϋ  19  0^  7τερί  των  V3  \  ρτο  V        V*  ΐη  40  (πασι^),  45  {χο.ρηστηρων)  \\ 
XIV  12  (-χειρησ.  Α) 

3  Μαοο.  ϋί  ίο  ατοστρ.]  ρι-  η  V  ||  ν  26  κατεσπιρωντο  V*  |  47  εξωρμησεν 
V*  ||  νϊ  5        δει/α>υ$]  δικνυει*  V*  δεικι>ι;εί?  V3  |  6  /τ'ό»  τριχο*  Ιβξ  τοίχο* 

4Μαοο.ί  19  (-ωτατη  V3)  ||  ϊϋ  8  εστρατοττεδευκεν  V*  |  2θ  αποφορισαι  ΚΑ  || 
ίν  1 5  ζ'«  ρΓ  /ίαι  ΚΑ  ά&Ιε  Α  [|  νά  8  {-σταιτο  Κα3)  ||  νϋ  ιι  Ιιαβ  τον  εν-κυρισμον 
Κ0·3  ||  νϋϊ  26  άεΐβ  αρέσκει]  αρεσαι  Κ  ||  IX  9  (-ρ??σεΐ5  Κ1)  |  28  παρδαλιοι  ΑΠ  [| 
Χ  3  ευγενίαν  Κ  ||  χί  ιβ  ρο$ύ  βασανιξειν  Κ  /«χ  (-ξε  Κ1·0-3)  |  26  αδυνάτου  Κ*  | 
27  αάά  ΐιτιρΓοΐ)  οι  Κ0·3  ||  χϋ  17  αντωμολω  V*  (-τομ.  V3)  ||  XIV  ι  αάά  επι  τον 
αι/α]  εττ  εκ.  V*  εττ  αικ.  V3  |  15  οροφυτονντα  Κ  |  2θ  «<^/  ττ/ν]  ττ;  Κ*  (την  Κε·3)  || 
XV  4 Ρ?ο  τον  Ιε^του  |  6  (ϊ  δυρεΓδΟΓ  Α1)  |  ίο  φυλασσοντε*  Κ*  (-ντα*  Κς·3)  V  | 
ιι  αυτη*]  ίηοβρ  αυσ  Κ*  (αυτ.  Κ0·3)  |  15  προσωτια  (βίο)  Κ*  |  19  ροεί  τον  αυτόν] 
ίη$  τον  εαυτω  Κε·3  |  ττροσιμιουμενου*  Α*  ||  χνϋ  ι  εαυτή*]  αυτη*  XV  |  5  τετι- 
μωρηται]  ετειμωρειτο  V*  (ετιμ.  V3)  |  21  ποικειλοι*  Α 
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